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پایان برزخ بی هویتی
صفحه 9

اســکان غیررســمی بــه تعبیــر دیویــد هــاروی، یکــی از نمونه هــای 
بــارز فقــر شــهری اســت کــه در درون یــا مجــاورت شــهرها بــه 
ــمی  ــزی رس ــاختمان و برنامه ری ــوز س ــد مج ــودرو، فاق ــکلی خ ش
شهرســازی، بــا تجمــع اقشــار کم  درآمــد و ســطح نازلــی از کمیــت 
و کیفیــت زندگــی شــکل می گیــرد و بــا عناوینــی هم چــون 
حاشیه نشــینی، اســکان غیررســمی و ســکونتگاه های خودرو شــناخته 
می شــود. جامعه شناســی شــهری، حاشیه نشــین را کســی می دانــد 
کــه در شــهر ســاکن اســت امــا بــه دالیلــی نتوانســته اســت بــه 
شــکل رســمی در نظــام اجتماعــی و اقتصــادی ادغــام گــردد. پدیده 
ــه عنــوان یکــی از مســائل اجتماعــی پررنــگ در  حاشیه نشــینی ب
جامعــه امــروزی ایــران مطــرح بــوده و سیاســت گذاری های 
ــل  ــر آن قاب ــادات وارده ب ــا و انتق ــا و ارزیابی ه ــین، پژوهش ه پیش
ــی  ــین زندگ ــق حاشیه نش ــه در مناط ــرادی ک ــت. اف ــی اس بررس
می کننــد، از ســاخت قــدرت و سیاســت عمومــی جامعــه جدایــی 
یافتــه و بــه عنــوان گــروه پســت اجتماعی تلقــی می گردنــد. مناطق 
حاشیه نشــین در مــوارد متعــددی بــه عنــوان منطقه شــهری تغییر 
یافتــه اســت. اگرچــه عنــوان منطقــه بــه منطقــه شــهری تغییــر 
پذیرفتــه اســت، امــا مســائل موجــود در مناطق حاشــیه ای هم چنان 
بــه قــوت خــود باقــی اســت. جامعه شناســان یکــی از خصیصه های 
ــد.  ــوان می کنن ــر عن ــگ فق ــده فرهن ــده حاشیه نشــینی را پدی عم
پدیــده وقــوع جــرم در ایــن مناطــق نیــز در پژوهش هــای متعددی 
مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. به گفتــه نقــدی و پیــران، از یک 
ســو مهاجرت هــای فزاینــده بــه شــهرها، در شــکل گیری و 
گســترش حاشیه نشــینی در دهه هــای اخیــر موثــر بــوده اســت. از 
ــائل و  ــول مس ــمی، محص ــکونت گاه های غیررس ــر، س ــوی دیگ س
ــف کالن،  ــطوح مختل ــت در س ــزی و مدیری ــکالت برنامه ری مش
میانــی و خــرد هســتند در عیــن این کــه به عنوان چالشــی فــراروی 
توســعه پایــدار شــهری شــناخته شــده اســت. در واقــع شکســت 
وعده هــای لیبرالیســتی بــرای رفــع مشــکالت ایــن ســکونت گاه ها 
باعــث شــد راهکارهــای عجوالنه ای چــون تخلیه اجبــاری و تخریب 
ــزان شــهری  ــران و برنامه ری ــدوزری در صــدر دســتورات مدی بول
قــرار گیــرد و حــذف ناگهانــی ایــن ســکونت گاه ها، امــری متعــارف 
و  رانده شــدگان  از  حاصــل  اجتماعــی  آثــار  امــا  گــردد. 
ساخت وســازهای جدیــد در بخش هــای دیگــر شــهری، بسترســاز 
مشــکالت تــازه ای شــد کــه تفکــرات جدیــد را طلــب می کــرد. در 
ایــن راســتا، نگاهــی بــه وضعیــت موجــود و آمارهای به دســت آمده 
می توانــد بــه فهــم مســئله حاشیه نشــینی یــاری رســاند. بنــا بــر 
ــر اســبق راه، شهرســازی و مســکن،  ــدی، وزی ــاس آخون ــه عب گفت
بــاالی ۱۹ میلیــون نفــر در ۱۳۰ هــزار هکتــار مســاحت در بیش از 
۲۷۰۰ محلــه در شــرایطی زندگــی می کننــد کــه بــا کمبود ســرانه 
خدماتــی و زیرســاخت های نامناســب روبــه رو هســتند. آخونــدی 
بــه عنــوان رییــس ســابق ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری، پیش تــر 
نیــز بــا اعــالم رقــم ۱۸ میلیــون نفــری حاشیه نشــینان کشــور، از 
بــود؛  گفتــه  ســخن  حاشیه نشــینان  مشــکالت  از  بخشــی 
حاشیه نشــینان، حــس تعلــق بــه جامعــه را از دســت می دهنــد و 
ــر  ــوی دیگ ــه از س ــد ک ــی می دانن ــه دوم ــهروند درج ــود را ش خ
شهرنشــینان بــه حاشــیه رانــده شــده اند. باتوجــه بــه آن چــه عنوان 
شــد و بــا توجــه بــه جمعیــت هشــتاد میلیــون نفــری کشــور، نرخ 
حاشیه نشــینی برابــر بــا ۲۲/۵% اســت. بــه گفتــه آخونــدی تراکــم 
جمعیــت، در شــهر تهــران ۱۵ میلیــون نفــر، در مشــهد ۵ میلیــون 
نفــر، اصفهــان ۵ میلیــون نفــر اســت. تمرکــز جمعیــت زیــاد در ۱۰ 
نقطــه شــهری ایــران بــا بیــش از ۵۰ درصــد جمعیــت شهرنشــین 
ــر از ۵۰  ــران کم ت ــهر ای ــدود ۱۱۰۰ ش ــه ح ــت ک ــی اس درحال
ــیار  ــران بس ــینی در ای ــد شهرنش ــین دارد. رش ــد شهرنش درص
ــینی و  ــد شهرنش ــد ۳۰ درص ــا درص ــهد ب ــهر مش ــت، ش باالس
بندرعبــاس بــا 4۰ درصــد و تهــران بــا درصــد باالیــی از 
ــم و  ــت نه ــه دو دول ــن این ک ــه رو اســت، ضم حاشینه نشــینی روب
ــان  ــه هم ــدند ک ــی ش ــدی طراح ــای جدی ــم برنامه ریزی ه ده
ــرد  ــه حاشیه نشــینی گرداگ ــر چ ــدرن اســت. ه حاشیه نشــینی م
شــهرهای بــزرگ کشــور گســترده می شــود، زنــگ خطــر فقــر و 
جرایــم و آســیب های اجتماعــی ناشــی از آن نیــز در جامعه بیشــتر 
طنین انــداز می شــود. برخــی داده هــا حاکــی از ایــن اســت کــه ۷۵ 
درصــد زندانیــان ایــران از حاشــیه شــهرها هســتند. چنیــن آمــاری 
دربردارنــده رابطــه جــرم و حاشیه نشــینی اســت. همان طــور کــه 
پرویــز پیــران بــه نقــش ســرمایه داری و گســترش پدیــده 
حاشیه نشینی اشاره می کنـــد، شـکل گسـترده پدیـده حاشیه نشینی 
ــی  ــه دوم یعن ــه مرحل ــرمایه داری ب ــی از ورود س ــروز، ناش در ام
ــت.  ــی اس ــهرهای میلیون ــش ش ــی و پیدای ــرمایه داری صنعت س

 مرتضی دیاری
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 9۵

حاشیه نشینی فزاینده و شکست وعده های پوپولیستݡی

ادامه در صفحه 4

ݩݐݡگاه ویژه: ݧ ںݧ

ـزوا ݩـݐ ݧ ـݔـه در اںݧ ݫ ݫ ݫ حاشىݫ
بررسݡی پدیده حاشیه نشینـــݡی از منظر اجتماعݡی، اقتصادی و سیاسـݡی



CFT تشکیل کارگروهی در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه

علــی نجفــی، ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس از تشــکیل کارگروهــی بــرای بررســی ایــرادات شــورای 
نگهبــان بــه الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم )CFT( خبــر داد.

بــه گــزارش ایســنا، علــی نجفــی خوشــرودی در توضیــح جلســه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس اظهــار کــرد: این 
ــه کنوانســیون بین المللــی  ــاره الیحــه الحــاق ایــران ب ــه مجلــس درب ــه مصوب ــرای بررســی ایــرادات شــورای نگهبــان ب کمیســیون ب
مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم )CFT( جلســه ای را بــا حضــور وزرای خارجــه، اطالعــات، نماینــده شــورای نگهبــان، معــاون حقوقــی 

رئیس جمهــور، نماینــده مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و نماینــدگان ســتاد کل نیروهــای مســلح و ســپاه برگــزار کــرد.
وی افــزود: بعــد از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون مفــاد کنوانســیون و ایــرادات وارده شــورای نگهبــان بــا نظــر اعضــای کمیســیون 
مقرر شــد کارگروهــی تشــکیل شــود تــا عــالوه بــر بررســی بیشــتر ایــرادات، پیشــنهادات را مــورد رســیدگی و اقــدام قــرار دهــد تــا 

نهایتــا کمیســیون نظــر خــود را بــه صحــن مجلــس جهــت تصمیم گیــری نهایــی اعــالم کنــد.
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شهر در مدار تغییر

ــو،  ــه نتانیاه ــن در کابین ــدی لیبرم ــگاه کلی ــر جای ــزون ب اف
خــروج حــزب متبوعــش از ائتــالف بــا حــزب لیکــود، جایگاه 
نتانیاهــو را بســیار حســاس و شــکننده کــرده اســت. حــزب 
»لیکــود« بــه رهبــری نتانیاهــو بــا احــزاب »کوالنو«، »شــاس«، 
ــت  ــودی« و »اتحــاد یهودی ــه یه ــا«، »خان ــه م »اســرائیل خان
توراتــی« ائتــالف کــرده و توانســته 6۷ کرســی جهت تشــکیل 
ــرائیل  ــزب »اس ــروج ح ــا خ ــون ب ــد. اکن ــذ کن ــت را اخ دول
خانــه مــا«، زنــگ خطــر برگــزاری انتخابــات زودهنــگام بــه 

صــدا درآمــده اســت.
اســتعفای لیبرمــن عــالوه بــر دولــت، آشــفتگی را بــه میــان 
ــه  ــت. در درون کابین ــانده اس ــز رس ــت گرا نی ــزاب راس اح
ــور از  ــر کش ــو« و وزی ــزب »کوالن ــی از ح ــر دارای ــز وزی نی
حــزب »شــاس« نیــز خواســتار برگــزاری انتخابــات زودهنگام 
ــال  ــه دنب ــز ب ــزاب نی ــایر اح ــر س ــوی دیگ ــده اند. از س ش
ــالف  ــور در ائت ــه حض ــرای ادام ــتر ب ــازات بیش ــب امتی کس

ــری نتانیاهــو هســتند. تحــت رهب
بــرای جانشــینی لیبرمــن، گزینه هایــی چــون خــود نتانیاهــو و 
یــا ژنــرال ذخیــره یــوآر گاالنــت معرفــی شــده اند امــا نفتالــی 
بنــت، وزیــر آموزش اســرائیل و رئیــس حزب »خانــه یهودی«، 
ــدن حــزب در  ــاع را »حــق« خــود و شــرط باقی مان وزارت دف
ــا لیکــود معرفــی کــرده اســت. او حضــور خــود در  ائتــالف ب
وزارت دفــاع را عامــل بازگشــت اســرائیل بــه روز هــای قدرت 
دانســته اســت. امــری کــه بیــش از پیــش بــر آتــش اختالفات 

ــد؛  ــه رخ داده  اســت برآی ــددی ک ــای متع ــس بحران ه از پ
ــد  ــای ناکارام ــون، اســتخدام نیروه ــی گوناگ ــای مال بحران ه
در پســت های تخصصــی و هم چنیــن حاشیه ســازی های 
ــالت  ــن معض ــب از مهم تری ــاح رقی ــوی جن ــون از س گوناگ
ــود.  ــت وی ب ــال مدیری ــول یک س ــی در ط ــی زاده خامس تق
اکنــون کــه بــه حکــم قانــون تقــی زاده بایــد جــای خــود را 
ــری بســپارد، وی توانســته بخــش اعظمــی  ــرد جوان ت ــه ف ب
از معضــالت را مدیریــت کنــد، تاحــدی کــه اوضــاع امــروز 
شــهرداری بــا زمانــی کــه او بــه ســاختمان شــهرداری آمــد 
ــن  ــدت هم چنی ــن م ــول ای ــت. در ط ــاوت اس ــیار متف بس
تقــی زاده خامســی بــا گمــاردن افــراد جــوان امــا متخصــص 
بــر ســطوح بــاالی مدیریتــی شــهرداری مشــهد، نشــان داد 
کــه اعتقــاد راســخی بــر اســتفاده از ظرفیــت جوانان داشــت. 
البتــه نمی تــوان کتمــان کــرد کــه در طــول دوران مدیریــت 
ــم  ــرادی بودی ــتخدام اف ــاهد اس ــان ش ــهد، هم چن او در مش
ــی  ــطه نزدیک ــا به واس ــص و تنه ــتن تخص ــدون داش ــه ب ک
بــه برخــی از شــخصیت های برجســته اصالح طلــب در 
ــال  ــن ح ــا ای ــدند ب ــهد ش ــهرداری مش ــذب ش ــتان، ج اس
ــش  ــل کاه ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــراد نس ــن اف ــزان ای می
ــا  ــه ب ــود ک ــدوار ب ــد امی ــت و بای ــته  اس ــم گیری داش چش
توقــف ایــن رونــد ، می تــوان از دل ســرد شــدن مردمــی کــه 
ــوان  ــه نمی ت ــرد. البت ــری ک ــد جلوگی ــا رای داده ان ــه آن ه ب
از ایــن نکتــه غافــل شــد کــه شــورای پنجــم بــا توجــه بــه 
خاســتگاه اصالح طلبــی خــود، نبایــد از تربیــت جوانــان ایــن 
جریــان بــرای تصــدی پســت های مهم تــر در آینــده غافــل 
ــرار دادن  ــا ق ــی ب ــی زاده خامس ــه تق ــور ک ــود. همان ط ش
ــردی  ــای راهب ــوان در معاونت ه ــص و ج ــای متخص نیروه
ــود در  ــی خ ــرای جایگزین ــیاری را ب ــای بس ــود، گزینه ه خ
ــهر  ــورای ش ــرار داد. ش ــهد ق ــهر مش ــورای ش ــترس ش دس
مشــهد نیــز بــا انتخــاب یکــی از معاونیــن تقــی زاده خامســی 

ــد. ــال باش ــس از ۱۰ س ــرائیل پ ــت وزیری اس نخس
ــی  ــه فســاد مال ــم ب ــو مته ــارغ از مســائل سیاســی، نتانیاه ف
ــتانی  ــر از دادس ــار دیگ ــرائیل ب ــس اس ــت. پلی ــز شده اس نی
درخواســت بازجویــی از نتانیاهو و همســر وی، ســارا نتانیاهو را 
کــرده اســت. آن هــا در پرونــده ای موســوم بــه »4۰۰۰« متهم 
هســتند. در همیــن رابطــه همســر وی نیــز چند مرتبــه توســط 
ــم  ــر ه ــه اســت. پیش ت ــرار گرفت ــی ق ــورد بازجوی ــس م پلی
مســئله پرداخــت هزینــه محافظــان شــخصی خانــواده نتانیاهو 
ــی در  ــکل گیری اعتراضات ــه ش ــر ب ــز منج ــت نی ــط دول توس

ــان احــزاب حامــی نتانیاهــو شــده بود. می
ــات زودهنــگام  ــا وجــود ایــن مســائل امــا برگــزاری انتخاب ب
در دوران نتانیاهــو مســئله چنــدان تــازه ای نیســت. ســه دوره 
ــت وزیری  ــه نخس ــر ب ــه منج ــر -ک ــی اخی ــات پارلمان انتخاب
ــزار  ــد برگ ــر از موع ــی زود ت ــت- همگ ــده اس ــو ش نتانیاه
ــران  ــا بح ــو ب ــت نتانیاه ــز دول ــال ۲۰۱۵ نی ــده اند. در س ش
ــالف،  ــزاب از ائت ــروج اح ــا خ ــه رو و ب ــه روب ــب بودج تصوی

ــال شــد. ــگام فع ــات زودهن ــه انتخاب گزین
ــئله  ــی در مس ــران کنون ــون بح ــه کان ــه ک ــن نکت ــا ای ام
از  متمایــز  را  آن  دارد،  قــرار  اســرائیل  موجودیــت 
ــی  ــی نظام ــت. ناتوان ــین کرده اس ــابه پیش ــای مش موقعیت ه
دولــت در حفــظ امنیــت کشــور و خســارات شــدید ناشــی 
از موشــک باران نیروهــای حمــاس، دعواهــای سیاســی درون 
ــت.  ــدل کرده اس ــی ب ــاد مل ــئله ح ــک مس ــه ی ــی را ب حزب
ــرائیل از  ــردم اس ــد م ــنجی ۷4 درص ــن نظرس ــی آخری ط
ــتار  ــته و خواس ــت نداش ــو رضای ــت نتانیاه ــرد دول عملک
ــی  ــد کنون ــه رون ــن رو ادام ــدند؛ از ای ــر ش ــی قاطع ت واکنش
ــگاه اجتماعــی ائتــالف راســت های اســرائیل را تضعیــف  پای
ــار  ــی انتظ ــای افراط ــروج نیروه ــا خ ــه ب ــرد. البت خواهد ک

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــی بعی ــع کم ــای قاط واکنش ه
ــات  ــه حی ــال ادام ــا احتم ــوق ام ــای ف ــود بحران ه ــا وج ب
کابینــه فعلــی تــا ســال آتــی و برگــزاری انتخابــات پارلمانــی 
وجــود دارد و شــرط آن نیــز اقنــاع گروه هــای راســت 
مذهبــی و افراطــی موجــود در ائتــالف توســط حــزب 
ــت  ــا دول ــی بیشــتر ب ــه نزدیک ــد ک ــود« اســت. هرچن »لیک
فعلــی از اقبــال عمومــی آنــان خواهد کاســت. از ســوی 
ــزاری  ــدم برگ ــه و ع ــظ کابین ــود حف ــا وج ــی ب ــر حت دیگ
ــو در  ــاره نتانیاه ــت وزیری دوب ــگام، نخس ــات زودهن انتخاب
ــری از  ــه خب ــرا ک ــت، چ ــرار گرفته اس ــام ق ــه ای از ابه هال

ــت. ــین نیس ــان پیش حامی

بــرای آن بیابنــد. هم چنیــن ساخت وســاز های گســترده ای 
کــه در مشــهد صــورت می گیــرد و بــه بــاور بســیاری 
ــز  ــرد نی ــوال می ب ــر س ــهد را زی ــهر مش ــی ش ــت تاریخ هوی
مشــکلی اســت کــه بایــد فکــری بــه حــال آن کــرد. توســعه 
ــرای کوچک کــردن  حمل و نقــل عمومــی و هم چنیــن تــالش ب
شــهرداری بــا واگــذاری بخش هایــی از آن بــه بخــش 
ــد از ســایر برنامه هــای محمدرضــا کالیــی  خصوصــی، می توان
ــی  ــه کالی ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــهد باش ــهرداری مش در ش
یــک اقتصــاد دان جوان اســت و ســابقه مثبتــی نیــز در معاونت 
ــدوار  ــوان امی ــت، می ت ــته اس ــهد داش ــهرداری مش ــی ش مال
بــود کــه او بتوانــد اتــکای شــهرداری بــه فــروش تراکــم را بــا 
ایجــاد درآمد هــای پایــدار از میــان ببــرد. پیشــرفت مشــهد 
بــه عنــوان یــک شــهر فراملّــی می توانــد کالیــی را بــه یــک 
ــهرداری  ــز در ش ــت او نی ــازد و شکس ــدل س ــی ب ــره مل چه
مشــهد بــه پایــان کار مدیریتــی وی بیانجامــد. کالیــی نبایــد 
ــچ  ــه شــهرداری مشــهد خــود را وام دار هی ــرای رســیدن ب ب
شــخص و حزبــی بدانــد و تــالش در جبــران آن نیــز داشــته 
باشــد. اگــر او بخواهــد درگیــر زد وبند هــای سیاســی مرســوم 
شــود، نخواهــد توانســت پاســخ اعتمــاد منتخبیــن مــردم در 
ــار  ــه از او انتظ ــردی را ک ــد و عملک ــهر را بده ــورای ش ش
مــی رود از خــود بــر جــای بگــذارد. اعتمــاد شــورای شــهر بــه 
کالیــی ۳۷ ســاله نمونــه کم نظیــری از جوان گرایــی در ســطح 
کشــور اســت کــه کم تــر نمونــه آن را دیده ایــم. محمدرضــا 
کالیــی اکنــون می توانــد خــود را نماینــده جوانانــی بدانــد کــه 
بــا وجــود داشــتن تحصیــالت و اســتعداد نمی تواننــد مجالــی 
ــزوا  ــون در ان ــد و اکن ــود بیابن ــای خ ــروز توانایی ه ــرای ب ب
بــه ســر می برنــد. حــال بایــد منتظــر بمانیــم و ببینیــم کــه 
ــان  ــرد درخش ــد و عملک ــل کن ــختی ها را تحم ــد س می توان
خــود را کمــاکان ادامــه دهــد یــا درگیــر حواشــی های 

ــد. ــاز می مان ــرفت ب ــود و از پیش ــون می ش گوناگ
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ــم صهیونیســتی پــس  ــت رژی ــاع دول ــر دف ــا اســتعفای وزی ب
ــی  ــت ائتالف ــاس، دول ــرائیل و حم ــی اس ــس ضمن از آتش ب
ــکننده ترین  ــو، در ش ــن نتانیاه ــت بنیامی ــه ریاس ــرائیل ب اس
حالــت ممکــن قــرار گرفتــه اســت. اکنــون بــا خــروج حــزب 
ــزاری  ــر برگ ــی ب ــی مبن ــا« زمزمه های ــه م ــرائیل، خان »اس
انتخابــات پارلمانــی زودهنــگام در اســرائیل بــه گــوش 
می رســد. امــا علــت بــه وجــود آمــدن چالــش فعلــی دولــت 
نتانیاهــو چیســت و چــه فرجامــی در انتظــار وی خواهــد بود؟

ــن  ــدور لیبرم ــتعفای آویگ ــا اس ــت ب ــی در حقیق ــش فعل چال
شــروع شــده اســت؛ وزیــری بــا گرایــش راســت افراطــی کــه 
وزارت دفــاع اســرائیل را بــر عهــده داشــت. دولــت اســرائیل 
ــاس  ــان حم ــودن برخــی از فرمانده ــس از شکســت در رب پ
ــن  ــی ای ــه جنوب ــه کران ــزه ب ــکی غ ــالت موش ــاز حم و آغ
کشــور، بــا پادرمیانــی دولــت مصــر و اصــرار آمریــکا تــن بــه 
آتش بســی ضمنــی داده اســت. موضوعــی کــه خشــم لیبرمــن 
را برانگیخــت و آن را »ســرخم کــردن در مقابــل تروریســم« 
نامیــد. موضــوع دیگــری کــه لیبرمــن در اســتعفانامه خــود 
مطــرح کــرده اســت، موافقــت نتانیاهو بــا کمــک ۱۵۰ میلیون 
دالری قطــر بــه نــوار غــزه اســت. نــوار غــزه از ســال ۲۰۰6 
ــکیالت  ــای تش ــن تنبیه ه ــرائیل و هم چنی ــای اس ــا تحریم ه ب
خودگــردان، اوضــاع مناســبی نداشــته اســت. نتانیاهــو موافقت 
خــود را نتیجــه مشــورت بــا مقامــات امنیتــی بیان کــرد و آن 
را »یــک گام صحیــح در لحظــه مناســب« دانســت. اقدامــی 
کــه عالوه بــر انتقــاد لیبرمــن و گروه هــای اپوزوســیون 
دست راســتی بــا انتقــاد تشــکیالت خودگــردان نیــز روبــه رو 
ــی پرداخت شــده را »قیمــت خــون  ــا کمــک مال شــد و آن ه

فلســطینیان« دانســتند.
اســتعفای لیبرمــن از دو جهــت بــرای دولــت نتانیاهو ســنگین 
تمــام شــده اســت. او در تشــکیل دولــت بــه نخســت  وزیری 
نتانیاهــو پــس از انتخابــات پارلمانــی ســال ۲۰۰۹ نقشــی مهم 
را ایفــا کــرد و بــا حمایــت از نتانیاهــو، ســبب شــد کــه باقــی 
احــزاب جنــاح راســت نیــز بــه ائتــالف بــا حــزب »لیکــود« 
ــز  ــو نی ــین نتانیاه ــای پیش ــن در دولت ه ــد. لیبرم ــن دهن ت
ــوده  اســت و مناصــب  ــل توجهــی برخــوردار ب ــگاه قاب از جای
کلیــدی نظیــر معاونــت نخســت وزیری و وزارت امــور 

خارجــه را بــر عهــده داشــته اســت.

ــالمی،  ــالب اس ــل اول انق ــران نس ــدن مدی ــا میان سال ش ب
ــور  ــی کش ــطوح مدیریت ــام س ــت اندازی در تم ــزوم پوس ل
مشــاهده می شــود. ایــن پوســت اندازی امــا بــه ایــن 
ســادگی ها هــم نبــوده اســت و شــوق بــه خدمــت آن چنــان 
ــه  ــت ک ــرده  اس ــه ک ــورمان رخن ــران کش ــود مدی در وج
ــرد.  ــد ک ــرک نخواهن ــود را ت ــت خ ــز ریاس ــادگی می به س
اکنــون کــه قانــون آنــان را مجبــور ساخته اســت کــه 
بازنشســت شــوند، بــا ســپردن مناصــب مدیریتــی خــود بــه 
ــی  ــی از جوان گرای ــف بدیع ــان، تعری ــدان و وابستگانش فرزن
ــون  ــد. همیــن عوامــل ســبب شــده  اســت قان ــه کرده ان ارائ
ــه  ــورد توج ــان م ــتگان آن چن ــری بازنشس ــع به کارگی من
ــه  ــر جامع ــرد. از نظ ــرار نگی ــی ق ــگان سیاس ــردم و نخب م
توزیــع قــدرت در ایــران بــر اســاس شایسته ســاالری 
ــه  ــای آن ک ــه ج ــم ب ــون ه ــن قان ــرد و ای ــورت نمی گی ص
جوانــان شایســته را بــر مناصــب مختلــف بگمــارد، یــک راه 
ــا نمونــه  قانونــی بــرای جایگزینــی ژن هــای خــوب جــوان ب
ــا  ــی در مشــهد ب ــن جایگزین ــا ای ــال خورده آن اســت. ام س
ــی  ــه نهای ــاوت اســت. گزین ــه شــد بســیار متف ــه گفت آن چ
ــل  ــدی کام ــان از پای بن ــهد نش ــهردار مش ــی ش جایگزین
ــون منــع به کارگیــری  ــه »روح« قان شــورای شــهر مشــهد ب
بازنشســتگان می دهــد. تقریبــا یک ســال قبــل شــورای 
ــت  ــب وضعی ــی مناس ــا انتخاب ــت ب ــهد توانس ــهر مش ش
ــار  ــال ب ــد، ح ــامان بخش ــادی س ــدود زی ــا ح ــهر را ت ش
ــی       زاده  ــت. تق ــرار گرف ــاب ق ــن انتخ ــرض ای ــر در مع دیگ
ــت  ــکان مدیری ــه س ــت ک ــال اس ــش از یک س ــی بی خامس
بزرگ تریــن کالن شــهر کشــور پــس از تهــران را بــر 
عهــده گرفتــه و در ایــن مــدت توانســت بــه نحــو مطلوبــی 

ــرای  ــواری ب ــرایط دش ــو را در ش ــد و نتانیاه ــی می افزای درون
ــد. ــرار می ده ــری ق تصمیم گی

ــی، عملکــرد نتانیاهــو در طــول  ــر بحران هــای فعل عــالوه ب
ــتی را از  ــای دست راس ــال جریان ه ــر، اقب ــال اخی ــد س چن
ــه  ــرائیل ب ــت در اس ــان راس ــی جری ــه نوع ــه و ب او گرفت
دنبــال عبــور از نتانیاهــو پــس از ۱۰ ســال نخســت وزیری 
اســت. نظرســنجی حــزب »لیکــود« در اوایــل ســال جــاری 
ــات  ــزب در انتخاب ــن ح ــت ای ــی از شکس ــالدی حاک می
آتــی پارلمــان اســرائیل اســت. احــزاب راســت  گرا و 
ــر  ــت های اخی ــی آن، از سیاس ــف افراط ــوص طی ــه خص ب
ــته  ــای گذش ــد. در ماه ه ــی ندارن ــت چندان ــو رضای نتانیاه
ــددی  ــای متع ــون درگیری ه ــزه کان ــا غ ــرائیل ب ــرز اس م
شده اســت و دولــت نتانیاهــو بــا وجــود برخــورد ســخت و 
کشــتار فلســطینیان، بــه ضعــف و اهمــال متهــم شده اســت. 
ــل  ــه دلی ــو ب ــه نتانیاه ــز -ک ــر نی ــس اخی ــس از آتش ب پ
مســائل امنیتــی از بیــان جزئیــات خــودداری کــرده اســت- 
ــادات  ــرائیل انتق ــت اس ــین دول ــات پیش ــیاری از مقام بس

شــدیدی از وی داشــته اند.
به نظــر می رســد کــه ایــن پافشــاری احــزاب ائتــالف بــرای 
برگــزاری انتخابــات زودهنــگام، رهایــی از سیاســت های 
ــرا  ــزاب چپ گ ــروزی اح ــا از پی ــد ت ــو می باش ــی نتانیاه فعل
ــد  ــد. هر چن ــری کن ــرائیل جلوگی ــی اس ــای آت در انتخابات ه
ــو از  ــی نتانیاه ــت خداحافظ ــه قیم ــری ب ــن جلوگی ــه ای ک

ــان  ــرد او خواه ــت از عملک ــن رضای ــه ضم ــان داد ک نش
ــهد  ــهرداری مش ــر ش ــم ب ــی حاک ــگاه مدیریت ــن ن ادامه یافت
ــوان  ــه عن ــن ب ــال س ــا ۳۷ س ــی ب ــاب کالی ــد. انتخ می باش
ــداد  ــی قلم ــاق مثبت ــه اتف ــدر ک ــهد همان ق ــهردار مش ش
می شــود، می توانــد مخاطره آمیــز نیــز باشــد؛ فضــای 
ــای  ــود نهاده ــل وج ــه دلی ــهد ب ــر مش ــم ب ــی حاک سیاس
ــام  ــن ام ــوی و هم چنی ــتان قدس رض ــون آس ــدی چ قدرتمن
جمعــه، بســیار متفــاوت بــا ســایر نقــاط کشــور اســت و ایــن 
ــد ســبب شــود کــه ســایر جناح هــای سیاســی  امــر می توان
ــر شــهردار منتخــب مــردم وارد  ــد فشــار بیشــتری ب بتوانن
آورنــد. کمــا این کــه اعتراضــات دی مــاه ۹6 نیــز بــا هــدف 
ســخت گیری بــر دولــت، از مشــهد و از ســوی همیــن 
ــد.  گروه هــا آغــاز شــد و موجــب خســارات بســیاری گردی
حــال بیــم آن مــی رود کــه شــهردار جــوان نتوانــد به خوبــی 
ــبب  ــه س ــد و این گون ــتادگی کن ــار ها ایس ــن فش ــل ای مقاب
ــا  ــه در اردیبهشــت ۹6 ب ــود ک ــی ش ــوق مردم ــع حق تضیی
رای خــود، خواهــان نگاهــی نــو در مدیریــت شــهری شــدند. 
ــد  ــی می توان ــم کــه کالی ــم و ببینی ــد منتظــر بمانی حــال بای
ــا  ــرد ی ــش بب ــور را پی ــش ام ــا آرام ــی ب ــون خامس هم چ
ــت و  ــه نیس ــم بی تجرب ــا ه ــی آن قدر ه ــه کالی ــر. البت خی
کارنامــه موفقــی در وزارت رفــاه و دوره مســئولیت خــود در 
ــت  ــا مدیری ــته اســت؛ ام ــران داش ــهرداری مشــهد و ته ش
ــا پیچیدگی هــای خــاص خــودش و  شــهری مثــل مشــهد ب
ــر آن  ــم ب ــه روز ه ــه دارد و روز ب ــماری ک ــالت بی ش معض
افــزوده می شــود بســیار متفــاوت اســت. بــه نظــر می رســد 
ــی در طــول دوران مدیریــت خــود  ــن معضــل کالی مهم تری
ــر مشــهد، حاشیه نشــینی و معضــالت بی شــمار اجتماعــی  ب
و اقتصــادی آن باشــد کــه نیاز منــد اهتمــام ویــژه مجموعــه 
شــهرداری مشــهد و همــکاری تنگاتنــگ و پیوســته بــا ســایر 
ــکاری  ــا راه ــت ت ــه اس ــن زمین ــط در ای ــای ذی رب نهاد ه
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فریــدون جعفــری، دســتیار ویــژه وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در امــور حقــوق شــهروندی، از الحــاق یــک تبصــره بــه قانــون ســنجش و 
پذیــرش دانشــجو و ارســال آن بــه مجلــس شــورای اســالمی خبــر داد و گفــت: الحــاق یــک تبصــره بــه قانــون ســنجش و پذیــرش دانشــجو 
توســط وزارت علــوم ۱۸ شــهریور مــاه ۹۷ بــه تصویــب هیــات وزیــران رســید و منتظــر تصویــب نهایــی آن در مجلــس شــورای اســالمی 
هســتیم. وی در ادامــه تصریــح کــرد: در صــورت تصویــب نهایــی الیحــه الحــاق تبصــره بــه قانــون ســنجش و پذیــرش دانشــجو تنهــا معیــار 
ــع  ــد مان ــی نمی توان ــود و دیگــر هیــچ عامل گزینــش دانشــجو در دانشــگاهای کشــور فقــط صالحیت هــا و تخصص هــای علمــی خواهــد ب
گزینــش دانشــجویان در دانشــگاه ها شــود. دســتیار ویــژه وزیــر علــوم در حقــوق شــهروندی خاطرنشــان کــرد: البتــه الحاقیــه فــوق یــک 
تبصــره دارد کــه در آن مــواردی کــه فــرد مرتکــب جرایمــی )نظیــر جرایــم ســازمان یافته و یــا جرایمــی کــه در قانــون مجــازات اســالمی مــا 
در صــورت قطعیــت بــه عنــوان مجــازات یــاد می شــود( شــده اســت، مدتــی از یک ســری حقــوق محــروم می شــود. در غیــر ایــن صــورت 

هیــچ شــرط و مانعــی نبایــد مانــع پذیــرش دانشــجویان در دانشــگاه های کشــور شــود.
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دانشــجویی هــم تمایــل زیــادی بــه فعالیــت در خوابــگاه ندارنــد. 
تنهــا یــک تشــکل در خوابــگاه  فعالیــت دارد و میــزان فعالیــت و 
دسترســی بــه امکانــات تاحــدی اســت کــه خوابــگاه  بــه عنــوان 
حیــاط خلــوت ایــن تشــکل خــاص محســوب می شــوند. 
جریان هــای فکــری دیگــر آن چنــان بــروزی در خوابــگاه ندارنــد. 
مشــکالت تغذیــه و ناســازگاری خــوراک ســلف بــا خوابگاهی هــا 
از دیگرمشــکالت عمــده خوابگاهیــان اســت  و نقــش مهمــی در 
بیــزاری آن هــا از ایــن محیــط دارد. ناتوانــی در تهیــه غــذا بــرای 
روز هــای پایانــی هفتــه نیــز مشــکلی بــزرگ بــرای دانشــجویان 
محســوب می شــود. البته بــا اجــرای طرح هایــی چون آفرینشــگاه 

میــوه و آفرینشــگاه ســنتی ایــن مشــکل رو بــه بهبــودی اســت.
در راســتای مشــکالتی کــه پیشــتر بیان شــد، توانســتم بــا چند تن 
از دانشــجویان خوابگاهــی کــه احســاس افســردگی دارنــد و یــا این 
حــس را پیش تــر در خــود داشــته اند گفت وگــو کنــم. ر.ع. ســاکن 
ــن حــس، در روزهــای  ــگاه پردیــس ۲ از به وجــود آمــدن ای خواب
ابتدایــی ورود بــه دانشــگاه می گویــد. او از نامطلــوب بــودن محیــط 
شــهری و شــرایط خوابــگاه گالیــه دارد. او معتقد اســت: »در خوابگاه 
چنــدان آزاد نیســتیم. مشــکالت فراوانــی وجــود دارد. پنجــره اتــاق 
رو بــه بیــرون خوابــگاه اســت، نمی توانیــم پرده هــا را کنــار بزنیــم 

چرا کــه ممکــن اســت نامحرمــی آن جــا حضــور داشــته باشــد«.
وی از اختــالف ســنی بــا ســایر ســاکنین خوابــگاه و عــدم تطابــق 
ــد:  ــار می کن ــد و اظه ــر می گوی ــا یک دیگ ــان ب ــبک زندگیش س
»بســیار پیــش آمــده کــه از اتاق هــای دیگــر بــه مــا تذکــر دهند 
کــه ســکوت کنیــم. اتــاق بیشــتر شــباهت بــه ســالن مطالعــه 
ــاق  ــد در ات ــت و نمی توان ــیقی اس ــوی موس ــتم هنرج دارد. دوس
بــه تمریــن بپــردازد. درصورتــی کــه در خوابــگاه پیشــین چنیــن 
ــم  ــتی  ه ــرویس های بهداش ــت س ــن از وضعی ــود«. او هم چنی نب
ناراضــی اســت. از او می پرســم کــه آیــا بــه اتــاق مشــاوره رجــوع 
ــر. او  ــی خی ــدی قبل ــان متص ــا زم ــد: »ت ــت؟ می گوی ــرده اس ک
شــخصی مذهبــی بــود کــه نمی توانســتم برخــی مســائل را بــا او 
در میــان بگــذارم. می ترســیدم مــورد قضــاوت قــرار گیــرم. امــا 
متصــدی جدیــد چنیــن نیســت. گاهــی که حضــور پیــدا می کند، 
بــا او صحبــت می کنــم. گاهــی تــا یــک هفتــه از خوابــگاه خــارج 
ــذای  ــی غ ــودم. حت ــواب ب ــا خ ــرک ی ــدام بی تح ــدم. م نمی ش
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــه می کردن ــم تهی ــتانم برای ــلف را دوس س
اندکــی بهتــرم امــا هم چنــان حــس رخــوت را در خــود احســاس 
ــد و  ــبیه می کن ــدان تش ــه زن ــران را ب ــگاه دخت ــم«. خواب می کن
می گویــد: »هرشــب بــه اتاق هــا می آینــد و سرکشــی می کننــد. 
ــر  ــرر تاخی ــان مق ــاعت از زم ــر نیم س ــدارم. اگ ــی ن ــس خوب ح
ــرد.  ــورت نمی گی ــان ص ــوی نگهب ــی از س ــورد خوب ــم، برخ کنی
حتــی زمانــی پیــش آمــده کــه بــا پــدرم بــه خوابــگاه بازگشــتم 
و پــدرم نیــز مــورد شــماتت قــرار گرفتــه اســت«. از بهبــود ایــن 
حــس می گویــد: »از وقتــی عضــو تشــکل ها و انجمن هــا شــده ام 
حــس بهتــری دارم و توانســته ام ارتبــاط مطلوبــی بــا دانشــجویان 
برقــرار کنــم کــه حداقــل از ارتبــاط بــا خوابگاهی هــا بهتر اســت«. 
از او درمــورد اتفــاق ناگــوار بهمن مــاه ۹6 می پرســم و می گویــد: 
ــادرم  ــدر و م ــم از پ ــن ه ــر م ــاید اگ ــم. ش ــق می ده ــه او ح »ب

ــردم«. ــن کار را می ک ــیدم ای نمی ترس
ــه گفتــه خــودش کمــی  ف.د. نیــز ســاکن پردیــس ۲ اســت. ب
ــد:  ــت. می گوی ــته نیس ــد گذش ــری دارد و مانن ــاس بهت احس
ــل  ــیاری دارد و مح ــای بس ــگاه محدودیت ه ــی در خواب »زندگ
مناســبی بــرای  گذرانــدن اوقــات فراغــت نیســت. البتــه مــن از 
همــان ابتــدا مشــکل داشــتم. از دوران کنکور مســائلی باقــی مانده 
بــود و زندگــی خوابگاهــی وضعیــت را تشــدید کــرد. اوایــل بــا 

ــی  ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــد: »ب ــار می کن ــتا اظه ــن راس در همی
ــه اتاق هــای ورودی هــای  ــد، اعضــای شــورای صنفــی را ب جدی
جدیــد مراجعه کردنــد تــا عــالوه بــر معرفــی شــورای صنفــی، 
بــه آنــان متذکــر شــوند کــه دانشــجویان بــا عالئــم مشــکوک 
ــی  ــر شــورای صنف ــد«. دبی ــی کنن ــه مرکــز مشــاوره معرف را ب
خوابــگاه فجــر از تــالش بــرای بهبــود عملکــرد مرکــز مشــاوره 
می گوید:»بــه دنبــال ایــن هســتیم که بــا ارائــه الگوهــای اجرایی، 
مرکــز مشــاوره را بــه ســوی انجــام مطالبات خــود ســوق دهیم«. 
وی هم چنیــن از عــدم عالقــه تشــکل های فرهنگــی بــه اجــرای 
برنامــه در خوابگاه هــا می گویــد: »بــرای فعالیــت در خوابگاه هــا، 
بودجه هــای تشــویقی از ســوی معاونــت فرهنگــی درنظــر گرفته 
شده اســت. در ایــن رابطــه تشــکل های فرهنگــی حــوزه عمــل 
مســتقل دارنــد و شــورای صنفــی نمی توانــد چنــدان ورود پیــدا 
کنــد. حتــی ایــن طــرح از ســوی مدیریــت فرهنگی مطرح شــده 
ــگاه در حــوزه برنامه هــای  ــود کــه تشــکل های فعــال در خواب ب
فرهنگــی، بودجــه تشــویقی دریافــت کننــد امــا چنــدان مــورد 

ــرار نگرفت«. اســتقبال ق
ســمیه افشــار، مســئول مشــاوران خوابگاه های دانشــگاه فردوسی، 
ــد. او در  ــاع می کن ــاوره دف ــز مش ــاوران مرک ــرد مش از عملک
شــرح وظایــف مشــاوران خوابــگاه می گویــد:» مشــاوران خوابگاه 
بایســتی از اتاق هــای خوابگاه سرکشــی کننــد و حتما یــک روز را 
بــه سرکشــی اختصــاص دهنــد و افــراد در معــرض خطــر را به 
مرکــز مشــاوره ارجــاع دهنــد«. وی درخصــوص عــدم مراجعــه 
ــر  ــا و اظهارنظ ــاوره در خوابگاه ه ــای مش ــه اتاق ه ــاوران ب مش
دبیــر شــورای صنفــی می گویــد: »تعجــب می کنــم کــه اعضــا 
ــردن  ــد. سرکشــی ک ــه شــما گفته ان ــن ب ــی چنی شــورای صنف
عامــل بســیار مهمــی بــرای مشــاوران خوابــگاه اســت و مــا عذر 
تعــدادی از مشــاوران را بــه همیــن علــت خواســتیم«. امــا پــس 
ــگاه می گوید:»شــاید  ــان در خواب ــه عــدم حضــور آن از اشــاره ب
اشــتباهی رخ داده اســت و بایــد بررســی شــود. چــون ایــن مورد 
بســیار بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت«. افشــار درخصــوص دو 
مــورد خودکشــی طــی دوســال گذشــته و عــدم شناســایی ایــن 
افــراد از ســوی مرکــز مشــاوره بیــان می کنــد کــه:» چنــد ســال 
اســت کــه بــرای شناســایی ایــن افــراد طــرح پایــش ســالمت و 
ــایی  ــرح شناس ــن ط ــه در ای ــرادی ک ــود. اف ــزار می ش روان برگ
ــان  ــه جهــت درم ــه شــده ک ــاس گرفت ــان تم ــا آن شــده اند، ب
بــه مرکــز مشــاوره رجــوع کننــد. بایســتی در نظــر گرفــت کــه 
فــرد افســرده حاضــر بــه همــکاری نیســت.« وی این طور شــرح 
ــرادی کــه خودکشــی کــرد حتــی در  می دهــد کــه یکــی از اف
طــرح پایــش نیــز شــرکت نکــرده بــود. دانشــگاه متوجــه ایــن 
مســئله اســت کــه بایــد از افــرادی کــه در مرحلــه پرخطــر قرار 
دارنــد، حمایــت کنــد امــا وقتــی خــود فــرد مایل بــه انجــام این 

کار نیســت، انجــام ایــن کار بســیار ســخت اســت. 
آن چــه در حقیقــت از گفت وگــو و مشــاهدات بــه دســت آمــد، 
ایــن اســت کــه خوابگاه های دانشــگاه فردوســی بــه لحــاظ روانی 
در وضعیــت مطلوبــی قــرار ندارنــد. شــاید میــزان مرگ ومیــر 
ــر  ــیار کم ت ــر بس ــگاه های دیگ ــه دانش ــبت ب ــا نس در خوابگاه ه
ــر  ــر خط ــاه ۹6 دو آژی ــال ۹۵ و بهمن م ــاه س ــا آذرم ــد، ام باش

بودنــد کــه نبایــد بی تفــاوت از کنــار آن هــا عبــور کــرد.
مســئوالن بایــد توجه داشــته باشــند کــه دانشــجویان عــالوه بر 
تامیــن نیاز هــای اولیــه، احتیــاج بــه آرامــش روانــی نیــز دارنــد. 
بایســتی در آینــده مشــاهده نمــود کــه آیــا رویــه فعلی دانشــگاه 
ادامــه خواهــد یافــت یــا در وضعیــت روانــی خوابگاه هــا تغییــر 

ایجــاد خواهد شــد؟

علیرضا میردیده
کارشناسی اقتصاد 9۵

پیــش گــزارش: بــا توجــه بــه رخ دادن دو مــورد خودکشــی در 
خوابگاه هــای دانشــگاه فردوســی مشــهد در آذر ۹۵ و بهمــن ۹6، 
بــرآن شــدیم کــه مســئله بهداشــت روانــی خوابگاه هــا را مــورد 
بررســی قــرار داده و بــا بیــان علــل تمایــل دانشــجویان خوابگاهی 
ــن دســت  ــری از ای ــتای پیش گی ــی در راس ــه خودکشــی، گام ب

ــاک برداریم. ــات هولن اتفاق
ــه  اســت،  ــرو رفت ــی ف ــه ظاهــر در آرامشــی مثال زدن ــگاه ب خواب
امــا در پــس ایــن آرامــش عمیــق، الیه هایــی از مشــکالت روانــی 
خفتــه اســت. شــاید بتــوان گفــت در هر اتــاق خوابــگاه مبــارزه ای 
تــن بــه تــن میــان غــول »افســردگی« و دانشــجویان ادامــه دارد و 
هربــار کــه ایــن غــول قربانــی می گیــرد، دریــای خوابــگاه جنــازه  

تــازه ای را بــه کرانــه می رســاند.
ــی  ــگاه فردوس ــر دانش ــای فج ــورم در خوابگاه  ه ــر حض از عم
قریــب بــه دو ســال می گــذرد و بــه عقیــده  اینجانــب، رخــوت 
ــه  ــه ب ــون کاردی ک ــجویان هم چ ــان دانش ــردگی در می و افس
اســتخوان رســیده ، آزاردهنــده اســت. امــا ســوالی کــه باید بــه آن 
ــن افســردگی  ــن اســت که به راســتی ریشــه های ای پاســخ داد ای
دانشــجویی چیســت و چگونــه می تــوان بــا آن مقابلــه کــرد؟ آیــا 
تدابیــر دانشــگاه بــرای مهــار و بهبــود ایــن حــس در دانشــجویان 

کافــی خواهدبــود؟
در بــدو ورود بــه دانشــگاه، تمامی دانشــجویان ملزم به شــرکت در 
تســت پایــش ســالمت جســمی و روانی هســتند و بدون داشــتن 
گواهــی گذرانــدن تســت مذکــور، نمی تواننــد در دانشــگاه ثبت نام 
کننــد. در همــان هفته هــای نخســت هــم، مشــاوران حاضــر در 
خوابــگاه بــا حضــور در اتاق هــا بــه معرفــی خــود و وظایــف »اتاق 
ــی  ــن امیــد کــه در روز هــای بحران ــه ای ــد ب مشــاوره« می پردازن
بتواننــد بــه فریــاد دانشــجویان برســند. هفته هــای ابتدایی بســیار 
پرتنــش اســت. حضــور در میــان افــرادی کــه هیــچ اختیــاری در 
گزینــش آنــان وجــود نــدارد و متناســب بــا ترتیــب ورود و تقاضا، 
بــه ظرفیــت یــک اتــاق اضافــه می شــوند. حضــور پنــج نفــر در 
اتاقــی کــه چهــار تخــت دارد  و طبیعتــا نخســتین مســئله  مطرح 
بــرای هــر فــرد، نداشــتن حریم شــخصی در اتــاق اســت. هرچند 
هماهنگ شــدن بــا چهــار فرهنــگ متفــاوت -کــه ممکن اســت از 
نقــاط مختلف کشــور باشــند- خود موضوعــی بس بغرنج اســت. 
دوری از خانــواده و شــرایط آب وهوایــی متفــاوت هــم، مزیــد بــر 
علــت می شــود تــا هفته هــای ابتدایــی زندگی دانشــجویی بســیار 
ســخت تر از حــد تصــور باشــد. از آن جــا کــه شــهر هــم یــک 
محیــط جدیــد و ناآشناســت، ترجیــح خوابگاهیــان بــر گذرانیدن 

زندگــی در »خوابــگاه« اســت. 
این هــا اتفاقاتــی اســت کــه کم وبیــش بــرای دانشــجویان ســاکن 
خوابــگاه رخ می دهــد. بــاال بــودن ســطح اضطــراب در دوران گذار 
از کنکــور روحیــه دانشــجویان را شــکننده تر و نیــاز بــه مشــاوران 
ــاوران در  ــان! مش ــغ از حضورش ــا دری ــد ام ــوس می کن را محس
خوابــگاه چنــدان بــه دنبــال سرکشــی نیســتند و اتــاق مشــاوره 
هــم بیشــتر اوقــات در خاموشــی بــه ســر می بــرد. البتــه پــس از 
اتفاقــات آذرمــاه ۹۵، کمــی اوضــاع مراکــز مشــاوره بهبــود یافــت 
ــه  ــاز ب ــی نی ــرای پیش گیــری از چنیــن اتفاقات ــوز هــم ب امــا هن

ــود.  ــاس می ش ــترده تری احس ــات گس اقدام
مشــاوران در مجمــوع یــک یــا دوبــار در هفتــه حضــور دارنــد و 
معمــوال پیــش از موعــد خوابــگاه را تــرک می کنند. دانشــجویانی 
کــه درگیــر ایــن دســته از مشــکالت هســتند ســعی می کننــد 
خــود را در درس خواندن هــای مــداوم غــرق کننــد، بــه ســمت 
ــدر  ــواد مخ ــات و م ــه دخانی ــه ب ــا این ک ــد و ی ــردن برون کار ک
روی آورنــد. ســازگاری بــا شــرایط جدیــد بســیار ســخت اســت 
و هرکســی موفــق بــه انجــام آن نمی شــود. از همین روســت کــه 
بســیاری از آن هــا بــرای تســکین خــود، حتــی بــرای مدتــی کوتاه، 
ــیگارهای  ــت و ته س ــم پاک ــد. حج ــات روی می آورن ــه دخانی ب
به جــا مانــده در بالکــن و ســایر محیط هــای رهاشــده  در خوابــگاه، 
ــای  ــا در خوابگاه ه ــل رفتار ه ــن قبی ــت. ای ــن مدعاس ــواه ای گ
دختــران نیــز بــا شــدت کمتــری مشــاهده شــده اســت؛ گاهــی 
ــد  ــرار چن ــر ف ــز به خاط ــی نی ــره و گاه ــرس از نم ــر ت به خاط

لحظــه ای از مشــکالتی کــه پیشــتر بــه آن اشــاره نمودیــم. 
ــگاه، نبــود برنامــه   شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن مشــکل خواب
بــرای اوقــات فراغــت خوابگاهیان اســت. امکانات ورزشــی، ســالن 
تلویزیــون و نمازخانــه وجــود دارنــد امــا بــه جــز مــورد اول که در 
خدمــت تمــام دانشــجویان اســت، مــوارد دیگــر جــز در مقاطــع 
حســاس رونقــی ندارنــد. اکثــر مواقــع نمازخانــه بــه قرائت خانــه 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــواب آنان ــل خ ــا مح ــود ی ــدل می ش دوم ب
هم اتاقی هــا دچــار مشــکل شــده اند. ســالن تلویزیــون نیــز جــز 
در لحظــات حســاس پخــش فوتبــال خلــوت اســت و خبــری از 
برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی در خوابــگاه نیســت . تشــکل های 

هم اتاقی هــا هــم مشــکل داشــتم. تغییــر اتــاق بــه بهبــود شــرایط 
کمــک کــرد«. وی در اعتــراض بــه کیفیــت زندگــی خوابگاهــی 
ــود دارد و  ــیاری وج ــتی بس ــکالت بهداش ــد: »مش ــود می گوی خ
تغذیــه هــم مناســب نیســت. غــذای ســلف را اســتفاده نمی کنم و 
بیشــتر تمایل به آفرینشــگاه ســنتی دارم«. علت بهبــود را اینگونه 
بیــان می کنــد: »زمانــی کــه بــه کانــون تئاتــر روی آوردم اوضــاع 
بهتــر شــد. از خوابــگاه بیشــتر فاصلــه گرفتــم. اوایــل بعــد از هــر 
کالس بــه خوابــگاه می رفتــم و می خوابیــدم. در ایــن میــان حتــی 
ــه ســاعت  ــه کالس صرف نظــر می کــردم«. او نیــز ب از رفتــن ب
رفت وآمــد معتــرض اســت: »بســیاری از تئاترهــای مهــم را بــه 
دلیــل عــدم تطابــق زمــان اجــرا و زمــان مجــاز خوابگاه از دســت 
می دهــم. بــا سرشــماری نیــز مشــکل دارم. اصــال خوب نیســت«. 
او امــا در مــورد اتفــاق ناگــوار مذکــور می گویــد: »نظــری نــدارم. 

نمی دانــم، شــاید مشــکل داشــته اســت«.
ع. و. ســاکن فجــر ۵ اســت. او بیشــتر از فضــای فرهنگــی خوابــگاه 
ــد،  ــه باش ــم ک ــدار ه ــر مق ــی ه ــات ورزش ــد: »امکان می گوی
جایگزیــن فعالیــت فرهنگی نیســت. وقتی رخــوت تمــام وجودت 
ــاد  ــی ش ــا می خواه ــی. صرف ــی ورزش کن ــت، نمی خواه را گرف
باشــی و کمــی از آن فضــای فکــری فاصلــه بگیــری«. وی درمورد 
ــه دانشــگاه  ــد: »اوایــل ورودم ب زمــان شــروع افســردگی می گوی
ــرا تحــت فشــار  ــواده م ــی و دوری از خان ــود. مشــکالت عاطف ب
ــدم و کالس  ــگاه می مان ــاه در خواب ــرار داد. شــاید حــدود دو م ق
ــه  ــه خان ــدم. بازگشــت ب ــای روز می خوابی ــا نیمه ه ــم. ت نمی رفت
در مــن حــس بهتــری ایجــاد کــرد، امــا آن حــس هم چنــان باقی 
اســت«. درمــورد انســداد فکــری خوابــگاه می گویــد: »این جــا تنها 
یــک تفکــر وجــود دارد و به خودی خــود تاثیرگــذار اســت. انــگار 
تنهــا یــک تفکــر حــق ابــراز دارد. بایــد ایــن رویــه حــذف شــود. 
اگــر زمینه هــا مهیــا شــود، خــودم حاضــر بــه فعالیــت هســتم«. 
ــه  ــد: »ب ــان می کن ــه بی ــی این گون ــورد خودکش ــرش را درم نظ
خودکشــی فکــر نکــردم و بــه نظــرم نبایــد جــوان بــه آن ســمت 
بــرود. افســرده ام امــا ناامیــد نیســتم. بایســتی بــه زندگــی بهتــر 

امیــد داشــت. دو ســال دیگــر ایــن دوران تمــام می شــود«.
امــا ســیدمحمد حســینی، دبیــر شــورای صنفــی خوابــگاه فجــر 
ــردگی در  ــکل افس ــان مش ــز در جری ــی نی ــگاه فردوس دانش
ــود  ــتای بهب ــورا در راس ــات ش ــرار دارد و از اقدام ــا ق خوابگاه ه
فضــای روانــی خوابــگاه می گویــد: »طرح هایــی در حال اجراســت 
که نشــاط بــه خوابــگاه بازگــردد. از روشــن گذاشــتن چراغ ها در 
مســیرهای تــردد تــا طرح هایــی نظیر آفرینشــگاه ســنتی و نظیر 
آن«. وی از عملکــرد مرکــز مشــاوره دانشــگاه در خوابگاه هــا گله 
می کنــد و از مطالباتــی کــه از ایــن مرکــز داشــته اند می گویــد: 
»انتقــاد اصلــی مــا بــه مرکــز مشــاوره این اســت کــه مشــاوران 
حاضــر در خوابــگاه بازدهــی چندانــی ندارنــد. بایســتی در ابتدای 
ســال تحصیلــی بــا مراجعــه بــه تک تــک اتاق هــا، دانشــجویان 
خوابگاهــی را پایــش کننــد و آن هــا را کــه احتمــال می دهنــد در 
معــرض خطــر قــرار گرفته انــد شناســایی کننــد. امــا هــر بــار 
کــه ایــن مطالبــه از ســوی مــا مطــرح می شــود، مرکــز مشــاوره 
اعــالم می کنــد بیمــار بایــد بــه مرکــز مراجعــه کنــد. مــا هــم 
قبــول داریــم کــه خــود دانشــجویان بایــد بــه مرکــز مراجعــه 
کننــد، ولــی کشــف مــوارد پرخطر بایســتی صــورت بگیــرد. وی 
ادامــه می دهــد: »ســال ۹۵ کــه آن اتفــاق رخ داد، بعــد از ســه 
ســال حضــور در خوابــگاه، از مــددکار خوابــگاه فجــر ۵ پرســیدم 
ــی کــه از  ــد و پاســخی نگرفتــم. روحانی های تاکنــون کجــا بودی
ســوی نهــاد رهبــری بــه خوابگاه هــا می آینــد ارتبــاط بیشــتری 
بــا دانشــجو دارنــد امــا آنــان تخصــص الزم را ندارند«. حســینی 



حاشیه نشینی فزاینده و شکست وعده های پوپولیستݡی
امــری ممکــن بــه نظــر می رســید. پراکنــده کــردن معتــادان بــا ادامه از صفحه 1

چنیــن کنشــی تنهــا بــه ازدســت رفتن کنتــرل جمعیت معتــادان 
منجــر گشــته اســت. در نتیجــه اقدامــات ســطحی در ایــن زمینه 
بــه ســبب عــدم مطالعــه حاشیه نشــینی و عــدم بــه کارگیــری 
سیاســت های کارآمــد بــوده اســت. در خصــوص مســکن نیــز، 
ــه مناطــق  ــراد ب عــدم کنتــرل قیمــت مســکن و رانده شــدن اف
ــده حاشیه نشــینی  ــل گســترش پدی ــن عل حاشــیه ای از مهم تری
بــوده اســت. در ســال اخیــر افزایــش قیمــت مســکن در تهــران، 
ــده اســت.  ــیه ای ران ــه مناطــق حاش ــای پرشــماری را ب خانواره
ــکونت  ــران و س ــراف ته ــدد در اط ــای متع ــود کارخانه ه وج
بســیاری از شــهروندان در اطــراف تهــران، پدیــده حاشیه نشــینی 
در تهــران را بــه مســئله بغرنجــی بــدل کــرده اســت. در تهــران 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــت، ب ــوده اس ــین ب ــه اجاره نش ــواده ای ک خان
ــت. در  ــرده اس ــرت ک ــر مهاج ــای پایین ت ــه محله ه ــکن ب مس
نهایــت موجــی از حاشیه نشــینی مــدرن در تهــران پدیــد آمــده 
اســت. ضعف نظــام برنامه ریــزی و مدیریت شــهری در تشــدید 
مســئله حاشیه نشــینی بســیار تاثیرگــذار بــوده اســت. نکتــه قابل 
توجــه در خصــوص حاشیه نشــینی در ایــران، پدیــده حاشــیه رانی 
بــوده اســت. اساســا طــرد اقتصــادی روســتاییان ســبب شــده تــا 
ــهری  ــاط ش ــه نق ــتایی ب ــز روس ــترده از مراک ــای گس گروه ه
مهاجــرت کننــد. ایــن پدیــده بــا رخــداد اصالحــات ارضــی نیــز 
قابــل تبییــن اســت. در دهــه ۳۰، جمعیــت روســتاییان قبــل از 
اصالحــات ارضــی، بیــش از ۷۰ درصــد کل جمعیــت کشــور بود. 
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق آمارهــای موجــود، امــروزه تنهــا 
ــاکن  ــتاها س ــور در روس ــت کش ــد از جمعی ــر از ۳۰ درص کمت
ــرای  ــهر و اج ــیه ش ــائل حاش ــه مس ــه ب ــدم توج ــند. ع می باش

ــت گذاری  ــی سیاس ــئله، نوع ــدیدکننده مس ــت های تش سیاس
معکــوس را رقــم زده اســت. یکــی از مثال هــای موجــود در زمینه 
مســائل حاشــیه شــهر در ایــران، نحــوه برخــورد با مســئله اعتیاد 
ــای  ــه کمپ ه ــال ب ــادان و انتق ــع آوری معت ــت. جم ــوده اس ب
اجبــاری، زندان هــا و اماکــن مشــابه نه تنهــا وضعیــت را بهبــود 
نبخشــیده اســت، بلکه خود تشــدیدکننده بوده اســت. حضــور در 
کمپ هــای اجبــاری و زندان هــا، افــراد را بــا آمو زش هــای 
زنــدان نیــز آشــنا کــرده اســت. افزایــش نــرخ ســرقت در زمــان 
ــواهد  ــن ش ــی از مهم تری ــدر صنعت ــواد مخ ــت م ــش قیم افزای
تشــدید مســئله در ایــن زمینــه اســت. معتادان حاشــیه شــهر در 
ــرقت  ــه س ــی، ب ــدر صنعت ــواد مخ ــت م ــش قیم ــان افزای زم
موتورســیکلت ها، خودروهــا و مــوارد مشــابه روی آورده انــد. بــه 
عنــوان جمع بنــدی بحــث، پدیــده حاشیه نشــینی از نــگاه تاریخی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی قابــل بررســی اســت. اصالحــات 
ارضــی، طــرد اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی، وعده هــای 
پوپولیســتی و سیاســت های ناکارآمــد تمامــا در گســترش پدیــده 
ــند  ــب س ــم تصوی ــد. علی رغ ــش بوده ان حاشیه نشــینی دارای نق
توانمندســازی، اغلــب پروژه هــای مذکــور در پیاده ســازی 
ــدم  ــد. ع ــل کرده ان ــق عم ــازی ناموف ــت های توانمندس سیاس
فراهم ســازی بســتر مناســب توســط نهادهای مختلــف مهم ترین 
ــوده اســت.  ــران ب ــان توانمندســازی در ای ــت شکســت جری عل
امــروزه پرداختــن به توانمندســازی اجتماعی و اقتصــادی در اغلب 
کشــورها بــه عنــوان یکــی از سیاســت های توســعه محور تعبیــه 
چنیــن  پیاده ســازی  عــدم  صــورت  در  اســت.  گردیــده 
ــبب  ــود س ــینی خ ــائل حاشیه نش ــبکه مس ــت هایی، ش سیاس

بازتولید مسائل و چرخه ای بودن آن خواهد گردید.

میلیــون حاشیه نشــین در ســطح کالن چنــدان اثرگــذار نبوده اند. 
در اســتان دو میلیــون نفــری کرمانشــاه، تنهــا ۳۱۵ ســمن ثبــت 
شــده وجــود دارد. آمارهــا پــس از زلزلــه افزایــش یافتــه اســت 
امــا در واقــع تمامــی ســمن ها پــس از ثبــت، فعالیــت مســتمری 
ــی  ــا اهــداف سیاســی و مال ــز ب نداشــته اند. برخــی ســمن ها نی
پدیــده  گســترش  علــل  مهم تریــن  شــده اند.  تاســیس 
ــرد.  ــته بندی ک ــوان دس ــورد می ت ــد م ــینی را در چن حاشیه نش
نخســت آن کــه مهاجرت هــای فزاینــده از روســتاها بــه شــهرها 
ــوده  ــینی ب ــده حاشیه نش ــکل گیری پدی ــل ش ــن عام مهم تری
اســت. فــروش زمین هــا و مهاجــرت بــه شــهر، بــه قصــد یافتن 
ــورداری از  ــن برخ ــر و هم چنی ــد بهت ــد و درآم ــغل جدی ش
امکانــات شــهری از مهم تریــن علــل حاشیه نشــینی بوده اســت. 
دومیــن علــت گســترش پدیــده حاشیه نشــینی، فرهنــگ فقــر 
بــوده اســت. محرومیت هــای تحصیلــی مهاجــران افغــان، 
نداشــتن هویت شناســنامه ای، تــرک تحصیلی فرزندان ســاکنین 
ــاد، عــدم  حاشیه نشــین، عــدم فراگیــری مهــارت شــغلی، اعتی
برخــورداری از آموزش هــای گوناگــون و عــدم مشــارکت 
اجتماعــی، پاییــن بــودن ســرمایه اجتماعــی و هم چنیــن اعتمــاد 
عمومــی و مــوارد مشــابه از مهم تریــن علــل گســترش پدیــده 
ــت گذاری های  ــت سیاس ــت. در نهای ــوده اس ــینی ب حاشیه نش
اجــرا شــده در ایــران نــه تنهــا بــه بهبــود وضــع موجــود کمکی 
نکــرده، بلکــه خــود تشــدیدکننده وضعیــت حاشیه نشــینی بوده 
اســت. در تهــران بــه منظــور کنترل معتــادان در پــارک هرندی، 
دور پــارک را میله کشــیدند. چنین سیاســتی خود تشــدیدکننده 
مســئله اعتیــاد بــوده اســت. زمانی کــه افــراد معتــاد در هرندی 
متمرکــز بوده انــد، امــکان خدمت رســانی و کنتــرل مســائل آنان، 

گســترش پدیــده حاشیه نشــینی در ایــران نیز ناشــی از مهاجرت 
فزاینــده گروه هــای ســاکن در روســتاها و شــهرهای پیرامونی در 
ــد و  ــب درآم ــور کس ــه منظ ــراد ب ــد. اف ــهرها می باش کالن ش
شــغل بهتــر ســعی در انتقــال بــه مراکــز را داشــته و در نهایــت 
بــه دلیــل هزینــه بــاالی مســکن، بــه حاشــیه ها رانده می شــوند. 
قبــال  در  متفاوتــی  سیاســت های  اخیــر  ســال های  در 
ــتن  ــده انگاش ــت. از نادی ــده اس ــازی ش ــین ها پیاده س حاشیه نش
حاشــیه ها تــا تخصیــص امکانــات سیاســت های اجرایــی در ایــن 
زمینــه بــوده اســت. بر طبــق آمارهــای موجــود، افراد ســاکن در 
ــی و  ــران فصل ــان، کارگ ــب مهاجــران افغ حاشــیه شــهر را اغل
کارگــران خدماتی تشــکیل می دهنــد. هریک از کالن شــهرها در 
ایــران در ارتبــاط با مســئله حاشیه نشــینی دارای شــبکه مســائل 
گســترده ای اســت. جمعیــت یــک میلیــون نفــری حاشیه نشــین 
در مشــهد، بــا شــبکه از مســائل کالبــدی، اجتماعــی و اقتصــادی 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد. فرمانــدار ســابق چابهــار، قبــال از 
آمــار 6۳ درصــدی حاشیه نشــینی در ایــن شــهر خبــر داده بــود. 
ایــن آمــار منحصــر بــه فــرد در شــرایطی رقم خــورده اســت که 
وضعیــت  بهبــود  خصــوص  در  متعــددی  وعده هــای 
حاشیه نشــینی در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه مــردم داده 
شــده اســت. زاهــدان، چابهــار و ســایر شــهرهای ایــن اســتان به 
شــکل جــدی بــا انــواع مســائل حاشیه نشــینی مواجــه هســتند. 
ــز،  ــاد نی ــردم نه ــازمان های م ــی، س ــای دولت ــر نهاده ــالوه ب ع
ــند.  ــود دارا می باش ــت موج ــود وضعی ــی در بهب ــی اساس نقش
علی رغــم تــالش ســمن های متعــدد، نگاهــی بــه آمارهــا نشــان 
ــوص ۲۰  ــود در خص ــمن های موج ــا س ــه اساس ــد ک می ده

افزایش روزبه روز تعداد حاشیه نشینان مشهد

سیدامیرحســین قاضــی زاده هاشــمی، نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس شــورای اســالمی، در هشــتمین اجــالس شــورای اســالمی اســتان 
خراســان رضــوی گفــت: بــه دلیــل هم جــواری خراســان رضــوی بــا کشــورهای پاکســتان و افغانســتان ایــن بودجه هــا تأثیــری بــر کاهــش 
ــا بیــان این کــه یکــی از مشــکالت کشــور  حاشیه نشــینی در مشــهد ندارنــد و روزبــه روز بــر تعــداد حاشیه نشــینان افــزوده می شــود. وی ب
توســعه نامتــوازن اســت، تصریــح کــرد: نتیجــه بلندمــدت ایــن رفتــار باعــث شــده اســت ایــران بــه کشــوری چندقطبی تبدیــل شــود، چراکه 

ــه ســمتی کــه بیش تــر توســعه پیــدا کــرده اســت، جــذب می شــوند. ــوده و مــردم ب ــر ب توســعه در برخــی مکان هــای کشــور بیش ت
وی بــا اشــاره بــه نمونه هایــی از مهاجــرت مــردم، افــزود: همــه بایــد بــا هــم کمــک کنیــم تــا کشــوری بــا رشــد متــوازن پیــدا کنیــم. ایــن امر 
نیــاز بــه نــگاه کالن و اطالعــات جامــع دارد و همــه بایــد کمــک کننــد اطالعــات اســتان در شــاخص رشــد و توســعه و برخــورداری و فقــر در 

اختیــار قــرار بگیــرد و بــرای تحقــق مطالبــات مــردم برنامه ریــزی کننــد وگرنــه نتیجــه آن شــرایط موجود در حاشــیه شــهر مشــهد اســت.
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توزیــع مجــدد امکانــات و فرصت هــا اســت کــه در شــکل بــه 
دســت آوردن غیرقانونــی و مســتقیم مــوارد مصــرف جمعــی 
)زمیــن، ســرپناه، آب لوله کشــی، بــرق و...(، فضاهــای عمومــی 
ــان و...(،  ــای خیاب ــا، پارکینگ ه ــان، تقاطع ه ــای خیاب )پیاده روه
فرصت هــا )شــرایط کســب و کار مطلــوب، موقعیــت مکانــی 
ــی  ــانس های زندگ ــر ش ــی( و دیگ ــگاه اجتماع ــوب و جای مطل
ــد،  ــات الزم ان ــداوم حی ــل اســتاندارد ت ــا و حداق ــرای بق کــه ب
ــای  ــه پیامده ــینان ک ــر حاشیه نش ــا دیگ ــد. ام ــود می یاب نم
ــه در  ــی چ ــتقالل داخل ــال دارد، کســب اس ــه دنب ــی را ب مهم
بعــد فرهنگــی و چــه در بعــد سیاســی از مقــررات، نهادهــا و 
نظام هــای اعمال شــده از طــرف دولــت اســت. حاشیه نشــینان 
ــرای دارا  ــنی ب ــای روش ــاز، گرایش ه ــد امتی ــای فاق ــا گروه ه ی
بــودن زندگــی غیررســمی از خــود نشــان می دهنــد تــا 
بــدون دخالــت مقامــات و یــا دیگــر نهادهــای رســمی مــدرن، 
ــردم  ــهر، م ــیه ش ــق حاش ــد. در مناط ــان را اداره کنن امورش
طــی فعالیت هــای روزانه شــان، بــر هنجارهــای محلــی و 
ســنتی خودشــان تکیــه می کننــد. در واقــع تهی دســتی و 
آســیب پذیری حاشیه نشــینان، آنــان را بــه جســت وجوی 
ــه  ــان ب ــت و نهادهــای مــدرن می کشــاند. آن اســتقالل از دول
ــای  ــه پلیــس و دیگــر نماینده ه ــد ب ــل ندارن ــل تمای ــن دلی ای
دولــت متوســل بشــوند کــه بوروکراســی و نهادهــای مــدرن 
ــدرن  ــای م ــد. نهاده ــور کرده ان ــان قص ــری کار آن در پی گی
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــال می کنن ــی را اعم ــام خاص ــی نظ نوع
ــا  ایــن مــردم -حاشیه نشــینان- از پــس آن بــر نمی آینــد و ی
نمی خواهنــد آن گونــه عمــل کننــد. بدیــن ترتیــب بــه ســبب 
آزادی از نظــارت رســمی و کنتــرل اجتماعــی، هیــچ تمایلــی بــه 
ادغــام ندارنــد و در نتیجــه بــه عنــوان نیرویــی گریــز از مرکــز 
ــودن و  ــر شــد غیررســمی ب ــد متذک ــا بای ــد. ام ــی می مانن باق
اســتقالل از دولــت، انتخــاب نهایــی تهی دســتان شــهری 
نیســت بلکــه از یــک ســو در نتیجــه از یــاد بــردن آنان اســت 
و از ســوی دیگــر بدیلــی اســت بــرای فشــارها و اضطرارهــای 
حاصــل از ســاختارهای رســمی چــرا کــه آنــان تــوان پرداخــت 
هزینه هــای اجتماعــی و فرهنگــی و البتــه اقتصــادی را ندارنــد. 
جهت گیــری مــردم تهی دســت بــه ســوی اســتقالل داخلــی در 
زندگــی روزانــه گسســت بزرگــی را در تســلط دولت مــدرن بر 
ــه تنهــا  جامعــه ایجــاد می کنــد. یــک خودمختــاری کامــل، ن
ــای  ــد و گروه ه ــدود می کن ــت را مح ــت دول ــال حاکمی اعم
ــد  ــرورش می ده ــش را پ ــن و مقررات ــا آن و قوانی ــه ب بیگان
ــه کل موجودیــت دولــت را ناموجــه می ســازد. عــدم  بلکــه ب
ــِت  ــین و زیس ــردِم حاشیه نش ــی م ــای اجتماع ــرل رویه ه کنت
بــه دور از چشــم دولــت تــوأم بــا عــدم تســلط بــر زمان بنــدی 
ــی، زندگــی فعالیت هــای فرهنگــی و زندگــی  و موقعیــت مکان
ــی  ــای سیاس ــی، فض ــک کالم خودگردان ــان و در ی کاری آن
ــک  ــرایطی ی ــن ش ــتاند. چنی ــت بازمی س ــده ای را از دول عم

ندارنــد. اقدامــات و اعتراضــات حاشیه نشــینان اگرچــه در آغاز 
بــدون محتــوای سیاســی و در جهــت تضمیــن بقــا یــا بهبــود 
شــرایط معیشــتی اســت امــا چنــان کــه اشــاره شــد، وضعیــت 
آنــان، ظرفیتــی بالقــوه بــرای سیاســی شــدن دارد و می توانــد 
بــه شورشــی بــزرگ بــدل  شــود. مادامــی کــه حاشیه نشــینان 
زندگــی روزمــره خــود را بــدون رویارویــی جــدی بــا مقامــات 
ــت  ــی، معیش ــادی دفع ــای اقتص ــا بحران ه ــد و ی ــه دهن ادام
بخورونمیــر آنــان را تهدیــد نکنــد، رفتارشــان مطابــق فعالیــت 
معمولــی روزانه شــان اســت. امــا مادامــی کــه دستاوردهایشــان 
مــورد تهدیــد قــرار بگیــرد و یــا بــه دنبــال تحــوالت اقتصادی 
بقایشــان بــا خطــر مواجــه شــود، توده هــای غیــر منســجم بــه 
آگاهــی مشــترکی می رســند و بــه طــور جمعــی واکنش نشــان 
می دهنــد. تجلــی واکنــش حاشیه نشــینان در بســتر منازعــه ای 
ــا  ــه خیابان ه ــت ب ــب سیاس ــن ترتی ــت و بدی ــی اس خیابان
کشــیده می شــود. اســتفاده فعاالنــه توده هــای محــروم جامعــه 
ــان بــه عنــوان یــک فضــای عمومــی، کنتــرل قــدرت  از خیاب
حاکــم را بــه چالــش فرامی خوانــد چــرا کــه خیابــان در قلمــرو 
قــدرت دولــت اســت و دولــت مقــررات آن را تنظیــم می کنــد 
و از مــردم تنهــا پیــروی منفعالنــه از قوانیــن را طلــب می کنــد. 
ــه نحــوی گســترده می شــود کــه  ــن شــرایط شــورش ب در ای

ــر اســت. ــه ســرکوب اجتناب ناپذی ــت ب توســل دول
ــه  ــت ک ــن اس ــرد ای ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ــه ای ک نکت
ــد  ــالف و پیون ــت در ائت ــای فرودس ــینان و گروه ه حاشیه نش
ناگسســتنی بــا هیــچ از گروه هــای سیاســی نیســتند و بنابرایــن 
و  بــه گروه هــای مختلــف منتســب  را  آنــان  نمی تــوان 
صورت مســأله را پــاک کــرد. توده هــای بی شــکل مــردم 
در خیابان هــای مشــهد در خردادمــاه ۷۱ یــا دی مــاه ۹6 
کــه شــعارهای پراکنــده و متناقــض ســر می دادنــد، نــه 
ــال  ــه دنب ــه ب ــرات، ن ــا دموک ــه اصالت ــا فاشیســت اند و ن اصالت
ــوده  ــن ت ــا. ای ــای ارزش ه ــالح و احی ــه اص ــرنگونی اند و ن س
ــی از وضعیــت اقتصــادی  ــا نارضایت ــده را تنه بی شــکل و پراکن
موجــود و تهدیــد بقــا گــرد هــم آورده اســت. بایــد بــه ایــن مهم 
توجــه کــرد کــه گروه هــای فاقــد امتیــاز، نمی تواننــد ایدئولوژیــک 
باشــند امــا دارای ظرفیــت بالقــوه سیاســی اند کــه می تواننــد برای 
پی گیــری مطالبــات اقتصــادی خــود، بــه گروه هــای ایدئولوژیــک 
بپیوندنــد. در واقــع اکثریــت فرودســتان، نســبت بــه هــر گونــه 
ــیون  ــه اپوزیس ــی و چ ــه دولت ــت چ ــی از سیاس ــکل خاص ش
بی عالقه انــد و عالقــه آن هــا تنهــا متوجــه گروه هایــی اســت کــه 
ــد.  ــه نگرانی هــای فوری شــان پاســخ دهن ــد مســتقیما ب می توانن
آنچــه ضــروری بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه بــه پیامدهای 
سیاســی حاشیه نشــینی و تأثیــرات ایــن پدیــده بــر دولــت بیــش 
از پیــش توجــه شــود تــا پیش فرض هــای اشــتباه پژوهشــگران و 
سیاســتمدارن کــه گروه هــای فرودســت را در اتحــاد بــا ایدئولوژی 

ــود. ــد، زدوده ش ــاص می دانن خ
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شــورش خردادمــاه ۷۱ و اعتراضــات دی مــاه ســال ۹6 
ــد،  ــباهت دارن ــر ش ــه یکدیگ ــه ب ــل از دو جنب ــهد حداق مش
ــورش ها و دوم  ــن ش ــر در ای ــی حاض ــت جمعیت ــت باف نخس
ــودن ایــن شــورش ها کــه خــود در نتیجــه  غیرایدئولوژیــک ب
همــان بافــت جمعیتــی اســت. ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا 
بــا پیــش چشــم داشــتن ایــن دو اتفــاق مهــم، بــه تحلیــل یکی 
از پیامدهــای حاشیه نشــینی در کالن شــهرهایی نظیــر مشــهد 
بپــردازد و از جنبــه ای بــه موضــوع بنگــرد کــه تــا کنــون کمتر 

ــت. ــته شده اس ــه آن نگریس ب
ــعه ای  ــات توس ــی و اقدام ــوالت جمعیت ــر از تح ــهد متأث مش
به شــدت بــه ســمت شــرق و غــرب گســترش یافته اســت. در 
ســمت شــرق، رشــد جمعیــت کــه عمدتــا متأثــر از مهاجــرت 
روســتاییان و شــهرهای مجاور به مشــهد شــکل گرفت، موجب 
حاشیه نشــینی گســترده شــد و مرزهــای شــهر را عقــب رانــد و 
هم چنــان نیــز جمعیــت بزرگــی در روســتاهای واقــع در حریــم 
شــهر ســاکن اند کــه هــر لحظــه آمادگــی پیوســتن بــه حــوزه 
شــهری را دارنــد. اگرچــه در خصــوص تعریــف حاشیه نشــینی 
مناقشــه وجــود دارد امــا می تــوان بــه صــورت تجربــی آن را 
فرآینــدی ســاختاری و تجربــی در نظــر گرفــت کــه طــی آن 
بخشــی از جمعیت شــهری از دســتاوردهای توســعه و نهادهای 
مــدرن محــروم شــده اند. در ایــن معنــا حاشیه نشــینی رونــدی 
ــاده باشــد و  ــاق افت ــال اخیراتف ــد س ــه در طــی چن نیســت ک
بــرای تحلیــل چگونگــی پیدایــش حاشیه نشــینی در شــهرهای 
ایــران نظیــر مشــهد، بایــد بــه دهه هــای گذشــته بازگشــت و 
در بســتری تاریخــی مســئله را مــورد بررســی قــرار داد. تحلیل 
تاریخــی ایــن مهــم امــا موضــوع ایــن نوشــتار نیســت و عجالتا 
ــا اوایــل دهــه  بایــد گفــت کــه در فاصلــه ســال های ۱۳۵۵ ت
۱۳۷۰، مجموعــه ای از فعالیت هــای مردمــی در شــهرهای 
بــزرگ ایــران از جملــه مشــهد اتفــاق افتــاد کــه تحت الشــعاع 
انفجــاری بــزرگ یعنــی انقــالب اســالمی قــرار گرفــت و بــه 
ــی  ــه فعالیت های ــل و ریش ــب اص ــن ترتی ــت. بدی ــیه رف حاش
ــای  ــه دهه ه ــود، ب ــه می ش ــینی خالص ــه در واژه حاشیه نش ک
پیشــین بازمی گــردد امــا تنهــا در اوایــل دهــه ۱۳۷۰ و ســپس 
اواســط دهــه ۱۳۹۰ اســت کــه تبعــات سیاســی آن ها بــه طور 

ــان می شــود. آشــکار نمای
مهمتریــن دل مشــغولی حاشینه نشــینان یــا بــه عبارتــی 
ــای  ــئله بق ــد در مس ــهری را بای ــاز ش ــد امتی ــای فاق گروه ه
روزمــره دانســت، امــا نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد کــه آنان 
نیــز بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود از امکانــات اجتماعــی و 
اقتصــادی و در یــک کالم بهبــود وضعیــت زندگی شــان 
هســتند. بدیــن ترتیــب نخســتین هدف عمــده حاشیه نشــینان، 

منازعــه بالقــوه اســت کــه می توانــد بــه دنبــال عوامــل مختلفی 
بــه فعلیــت برســد. 

ــه  ــب ب ــاز، اغل ــد امتی ــا فاق ــت ی ــای فرودس ــارزه گروه ه مب
شــکل گنجینــه ای خامــوش، از فعالیت هــای مســتقیم فــردی 
درمی آیــد و کمتــر بــه شــکل اعتراض هــای جمعــی بــا 
خواســته مشــخص گرایــش دارد و برعکــس گروه هــای 
ســازمان یافته ای چــون کارگــران و دانشــجویان، گــروه بیــکاران، 
مهاجــران، آوارگان و یــا دست فروشــان خیابانــی، شــکلی 
ســّیال دارنــد. از لحــاظ ســاختاری گروه هــای فرودســت، افــراد 
مجزایــی را شــامل می شــوند کــه خــارج از نهادهــای رســمی 
ــه  ــه فعالیــت می زننــد و ب ــر انجمن هــا دســت ب موجــود نظی
ــار  ــال فش ــرای اعم ــه ب ــت نهادین ــد ظرفی ــل فاق ــن دلی همی
ــالل  ــرای اخت ــده ای ب ــدرت سازمان دهی ش ــرا ق ــتند، زی هس
ــا  ــر دیگــران ی ــرای اعمــال قــدرت ب -یــک منبــع طبیعــی ب
بــه معنــی دســت کشــیدن از یــک نــوع مشــارکت ضــروری 
ــن ســّیالیت  ــد. امــا ای ــه آن وابســته اند- ندارن کــه دیگــران ب
ــرای پیشــبرد اهــداف، بیــش از  و فقــدان ظرفیــت نهادینــه ب
آن کــه بــه ســبب ســهولت در ســرکوب مــردِم معتــرض بــه 
نفــع دولــت تمــام شــود، بــه ضــرر دولــت اســت. توضیــح آن 
ــود را  ــره خ ــی روزم ــینان زندگ ــه حاشیه نش ــی ک ــه مادام ک
ــد و  ــه دهن ــی ادام ــات دولت ــا مقام ــی جــدی ب ــدون رویاروی ب
یــا نوســانات اقتصــادی شــدید، معیشــت بخورونمیــر آنــان را 
تهدیــد نکنــد، رفتارشــان مطابــق فعالیــت معمولی روزانه شــان 
اســت. امــا مادامــی کــه دستاوردهایشــان مــورد تهدیــد قــرار 
بگیــرد و یــا بــه دنبــال تحــوالت اقتصــادی بقایشــان بــا خطــر 
مواجــه شــود، توده هــای غیــر منســجم بــه آگاهــی مشــترکی 
می رســند و بــه طــور جمعــی واکنــش نشــان می دهنــد. اگــر 
ــای دانشــجویی و کارگــری  ــر گروه ه ــز نظی حاشیه نشــینان نی
ســازمان یافته بودنــد، در زمــان شــروع بحــران -کــه می توانــد 
بــه دنبــال دالیــل بســیاری نظیــر هجــوم نیروهــای انتظامــی 
ــدید و  ــادی ش ــانات اقتص ــین، نوس ــای حاشیه نش ــه محله ه ب
ــد-  ــروز کن ــراد فرودســت ب ــر اف ــد معیشــت بخورونمی تهدی
ــرد و  ــاط بگی ــان ارتب ــدگان آن ــا نماین ــت ب ــت می توانس دول
ــد،  ــل کن ــالمت آمیزی حل وفص ــورت مس ــه ص ــئله را ب مس
ــی  ــه ارتباط ــت هیچ گون ــوده ای، دول ــرایط ت ــن ش ــا در ای ام
ــر  ــی حادت ــا مســئله زمان ــد داشــت. ام ــن نخواه ــا معترضی ب
ــرکت  ــی ش ــرات خیابان ــراد در تظاه ــن اف ــه ای ــود ک می ش
کننــد و بــه ســبب عــدم برخــورداری از ایدئولــوژی مشــخص 
بــه گروه هــای معتــرض ســازمان یافته بپیوندنــد و یــا توســط 
رهبرانــی خــارج از خودشــان رهبــری شــوند. در ایــن شــرایط 
ــه نیــروی  ــران و گروه هــای متشــکِل معتــرض، مجهــز ب رهب
عظیمــی می شــوند کــه عمــال بقــای آن هــا در بحــران 
ــدان  ــر کــف در می ــد شــده اســت و جــان ب اقتصــادی تهدی
حاضــر شــده اند چــرا کــه دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن 



زندگی ۱۹ میلیون حاشیه نشین در سه هزار نقطه حاشیه ای کشور

فریــد براتــی، معــاون پیشــگیری و درمــان مرکــز درمــان ســازمان بهزیســتی کشــور، از وجــود ۱۹ میلیــون جمعیــت حاشیه نشــین و حــدود 
ســه هــزار منطقــه حاشــیه ای در کشــور خبــر داد. وی گفــت: بــر اســاس آمــار وزارت راه و شهرســازی در حــال حاضــر حــدود ۳ هــزار منطقه 
حاشیه نشــین در کشــور وجــود دارد. هم چنیــن ارتبــاط فــرد بــا افــراد معتــاد و جمعیــت آمــاری اعتیــاد از مهم تریــن خطراتــی اســت کــه 

می توانــد احتمــال درگیــری بــا بیمــاری اعتیــاد را در یــک فــرد افزایــش دهــد.
براتــی بــا اشــاره بــه اقدامــات ســازمان بهزیســتی در جهــت رفــع معضــل حاشیه نشــینی نیــز توضیــح داد: در حــال حاضر ســازمان بهزیســتی 
بــا ارائــه مجوزهــای مختلــف بــه نهادهــای غیــر دولتــی ســعی دارد تــا بهزیســتی هــای خــرد و کوچــک غیردولتــی را در مناطق حاشیه نشــین 

فعــال کــرده و از ایــن طریــق اقدامــات حمایتــی خــود را در سراســر کشــور گســترش دهد.
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فیضی: حاشیه به مثابه یک زخم التیام نیافته

رویکــرد سیاســت گذاران در برخــورد بــا حاشــیه شــهرها بایــد 
چگونــه باشــد؟ آیــا ارائــه خدمــات بــه آنــان منطقــی اســت یــا 
خیــر؟ آیا بایــد آنــان را وادار به مهاجرت از حاشــیه شــهر کنیم؟

بــه نظــرم در درجــه نخســت بایــد پیشــگیری شــود. مســئله ای 
کــه شــما ذکــر کردیــد، درمــان اســت. بــه نظــرم بزرگ تریــن 
معضلــی کــه در بحــث حاشیه نشــینی وجــود دارد ایــن اســت که 
ــد جمعیت شــناختی مهاجــرت و  ــه رون ــای گذشــته ب در دهه ه
الگــوی ســکونت آن هــا توجــه نمی شــد. در آن زمــان به راحتــی 
می تونســتیم از ایــن معضــل جلوگیــری کنیــم. بــه نظر مــن هنوز 
ــال  ــه دنب ــد ب ــهری بای ــت گذاران ش ــردان و سیاس ــم دولت م ه
پیشــگیری باشــند؛ یعنــی در مرحلــه نخســت علت یابــی شــود و 
ســپس بــا علت هــا مقابلــه شــود. مثــال در مــورد محیط زیســت 
می تــوان بــا بررســی آمارهــا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه علــت 
عمــده مهاجــرت بســیاری از افــرادی کــه از خراســان جنوبــی و 
زابــل بــه مشــهد آمده انــد، پدیــده خشک ســالی اســت. امــا در 
مــورد بحــث درمــان، دو رویکــرد کلــی وجــود دارد؛ اول این کــه 
آن هــا را بــه رســمیت بشناســیم و مرزهــای شــهری را گســترش 
دهیــم. ایــن رویکــرد بایــد بســیار بــا دقــت صــورت گیــرد. جنبه 
ــد را  ــن امی ــراد ای ــه اف ــه ب ــن اســت ک ــرد ای ــن رویک ــی ای منف
می دهــد کــه بــا حاشیه نشــین شــدن، دیــر یــا زود می تواننــد در 
محــدوده شــهری زندگــی کننــد. دقیقــا چنیــن اتفاقــی در چابهار 
افتــاد؛ تنهــا شــهری در کشــور کــه نســبت حاشــیه بــه محــدوده 
شــهری آن بیشــتر از یــک اســت. امــا از طرفــی نمی تــوان آن هــا 
را نادیــده گرفــت و از امکانــات شــهری محــروم کــرد. به طورکلی 
سیاســت گذاری بــرای ایــن مســئله بســیار پیچیــده اســت. نکتــه 
حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه همیشــه گمــان می کنیــم 
حاشــیه از بیــرون اضافــه می شــود درصورتی کــه حاشــیه از داخل 
ــه حاشــیه  ــراد بســیاری از داخــل شــهر ب ــه می شــود و اف اضاف
می رونــد. علــت ایــن اســت کــه زندگــی در شــهر بــه تدریــج 
ــه حاشــیه شــهرها  ــور می شــوند ب گــران می شــود و مــرد مجب
روی آورنــد. پــس بــا رویکــرد پیشــگیری بایــد نوعــی مداخلــه 
ــه قیمــت  ــرد ک هوشــمندانه از ســوی شــهرداری صــورت پذی
مســکن متــوازن باشــد تــا ایــن اتفــاق رخ ندهــد. در نهایــت فکــر 
می کنــم بیشــترین عملــی کــه تاکنون صــورت گرفتــه، آزمــون و 
خطــا بــوده اســت و بایــد یکــی از ایــن دو رویکرد ســنجیده شــود 

و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
معــاون وزیــر مســکن پروژه هــای نظیــر مســکن مهــر را یکــی 
از عوامــل گســترش حاشیه نشــینی می دانــد. به طورکلــی 
پروژه هایــی نظیــر مســکن مهــر را راهــکاری بــرای این معضل 

می دانیــد یــا عاملــی تشــدیدکننده؟
نکتــه اول این اســت کــه در ایــن پــروژه رویکرد پیشــگیری وجود 
نــدارد. مســکن مهــر اساســا یــک پــروژه قابــل دفــاع نبوده اســت 
و نیســت و حتــی اگــر بــرای مبــارزه بــا حاشیه نشــینی این پــروزه 
ــا  ــارزه ب ــس مب ــا از جن ــرد آن نه تنه ــم رویک ــد ه ــام می ش انج
علــت نبــود، بلکه یــک رویکرد انگیزشــی داشــت کــه افــراد را به 
ــوان  حاشیه نشــینی بیشــتر ترغیــب می کــرد. در مجمــوع نمی ت

بــا قطعیــت در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع صحبــت کرد.
بــه نظــر می رســد جناح هــای سیاســی در ســال های اخیــر بــه 
ــه چشــم  ــر ب ــه قشــر ضعیف ت ــی ب حاشیه نشــینی و به طورکل
ــا دادن  ــد ب ــاش می کنن ــد و ت ــگاه می کنن ــای رای ن برگه ه
وعده هایــی، احساســات آن هــا را تهییــج کننــد و آرای آن هــا را 
بــه ســمت جنــاح خــود جــذب کننــد. آیــا می تــوان حاشــیه 
شــهر ها را مکانــی مناســب بــرای بــروز پوپولیســم دانســت؟ 
متاســفانه تاثیــر بســیاری داشــته اســت و دائمــا شــخصیت های 

بهبــود می بخشــید، ایــن عمــل باعــث می شــود رفتــار اشــخاص و 
مدل هــای رفتــاری آن هــا تغییر کند. اگــر ایــن پروژه ها در راســتای 
ایــن نظریــه شــکل گرفتــه باشــد، کامــال منطبــق بــر نمونه هــای 
جهانــی نبــوده اســت. معمــوال بــرای اجــرای ایــن نظریــه اقداماتی 
ــا و  ــا ســاخت پارک ه ــا و ی ــای زیب ــل اســتفاده از اتوبوس ه از قبی
خیابان هــای مــدرن صــورت می گیــرد تــا ایــن پیــام را بــه مــردم 
بدهنــد کــه تــالش کنیــد شــهروندان خوبی باشــید همان قــدر که 
شــهر زیبایــی داریــد. بــرای اجــرای چنیــن پروژه هایــی ابتــدا بایــد 
بررســی شــود کــه ایــن پــروژه تــا چــه حــد می توانــد بــر کالبــد 
ایــن شــهر بنشــیند؛ زیــرا  کــه معمــوال جامعه شناســان بــا اقداماتی 
و  مگامال ســازی ها  نظیــر 
مشــهد  در  مرتفع ســازی ها 
آن هــا  مخالف انــد.  بســیار 
عقیــده دارنــد ایــن اقــدام نوعی 
کپی بــرداری خــام اســت و 
در آن بــه رفتارهــا و بافــت 
ــه نشــده اســت.  ــه توج جامع
اقتصاد دانــان نیــز بــا ایــن 
اســتدالل کــه بــازار مشــهد از 
ــک  ــاری کوچ ــای تج بنگاه ه

اشــباع شــده اســت، بــا ایــن سیاســت مخالفنــد.
تجربه هــای جهانــی در کشــورهایی نظیــر برزیــل و هنــد چــه 
راهکارهایــی را در مــورد حــل معضــل حاشیه نشــینی بــه مــا 

می دهنــد؟
تجربه هــای جهانــی بســیار پیچیــده اســت و به این شــکل نیســت 
کــه بتــوان آن هــا را بــه ســادگی کپی بــرداری کــرد. همان طــور که 
گفتــم، دو رویکــرد کلــی وجــود دارد،؛ بــه رسمیت شناســی کامــل و 
عــدم بــه رسمیت شناســی. ایــن که حــد بهینــه در ایــن دو رویکرد 
چیســت، بــه زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعــی آن کشــور وابســته 
اســت. قبــل از این کــه درمــورد میــزان اقدامــات تصمیــم گرفتــه 
شــود، بایــد بپذیریــم که حاشــیه بخشــی از شــهر اســت و از همین 
کالبــد ایجــاد شــده اســت لــذا از همیــن کالبد نیــز باید بهبــود یابد 
و نمی تــوان فــارغ از ایــن کالبــد بــه حــل مشــکل پرداخــت. یکــی 
از مشــکالتی کــه در برخــورد بــا حاشیه نشــینی داریــم ایــن اســت 
کــه حاشــیه و متــن را بــه صــورت دو موجــود جــدا از هم می بینیم 
ــر  ــک پیک ــه ی ــهر به مثاب ــک ش ــام ی ــه تم ــد ب ــه بای در حالی ک
نگریســت. حــال کــه بر گوشــه ای از ایــن پیکر زخمــی وجــود دارد، 
بایــد ماننــد پزشــک بــه آن رســیدگی کنیــم و آن را درمــان کنیم. 
تجربه هــای جهانــی نظیــر نیویــورک هــم ایــن نــگاه یک پارچــه را 
تاییــد می کنــد. شــهرداری کــه در آن جــا روی کار آمــد بــا تزریــق 
ایــن نــگاه بــه مــردم حاشــیه شــهر و اعطــای هویــت یک پارچه به 
آنــان، ایــن نگــرش را ایجــاد کــرد کــه مــا نیــز ماننــد مــردم متن 
شــهر، حقوقــی داریــم و بایــد تــالش کنیــم و ایــن تصویــر را تغییر 
دهیــم و شــرایط را بهبــود بخشــیم. در ایــن نمونــه پــس از مدتــی 
مشــاهده شــد کــه آمار جــرم و جنایــت کاهــش معنــاداری یافت.

اگــر ایــن نــگاه از بــاال بــه پاییــن، پولــدار بــه فقیــر، مشــهدی بــه 
زابلــی از میــان بــرود و هم چنیــن اگــر حاشــیه شــهر را بــه عنــوان 
یــک قســمت یــا بخشــی از شــهر ببینیــم و ســعی کنیــم نگرشــی 
ــد ماننــد ســایرین از حقــوق  در آن هــا ایجــاد کنیــم کــه بپذیرن
شــهروندی برخوردارنــد و البتــه مــا نیــز آن هــا را بپذیریــم و برای 
تصمیم گیــری بــا آن هــا تعامــل کنیــم و بــا کمــک خودشــان بــه 
راه حــل برســیم، به نظــر می رســد بتوانیــم بــا ایــن معضــل بــه نحو 
مطلوبــی مقابلــه کنیــم؛ چــرا کــه تجربه هــای جهانــی نیز شــکفتن 

ــد. ــق می کن ــه را تصدی ــان منطق ــا از دل هم راه حل ه
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ــامان و  ــترش نا بس ــر گس ــینی در اث ــه: حاشیه نش پیش مصاحب
بی رویــه شــهرها بــا رونــد ســریع و بی برنامــه به وجــود می آیــد. 
ایــن پدیــده یکــی از مشــکالت کشــورهای درحال توســعه اســت. 
باتوجــه بــه اهمیــت این موضــوع تصمیــم گرفتیــم گفت وگویی با 
دکتــر مهــدی فیضــی، اســتادیار گــروه اقتصاد دانشــگاه فردوســی 
مشــهد، پیرامــون بررســی پدیــده حاشیه نشــینی از بعــد اقتصادی 

داشــته باشــیم کــه مشــروح آن را مطالعــه خواهیــد کرد.
حاشیه نشینی را از منظر اقتصادی تعریف کنید.

غالبــا ایــن ماجــرا در حوزه هــای دیگــری هم چــون جامعه شناســی 
و مدیریــت شــهری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. از منظــر 
اقتصــادی تعریــف کامــال مشــخصی بــرای ایــن پدیــده وجــود 
نــدارد امــا در تعریــف حقوقــی کــه بــرای ایــن مفهــوم ارائه شــده 
اســت، حاشــیه ســکونت گاه هایی هســتند کــه رســمی نیســتند؛ 
یعنــی هیــچ شــهرداری متولــی خدمات رســانی بــه آن ها نیســت. 
معمــوال در تمامــی شــهرها یــک محدوده مشــخص می شــود که 
شــهردار متولــی خدمات رســانی از جملــه ّآب، برق، بهداشــت و... 
بــه آن بخــش اســت. در ایــن تعریــف هــر آن چــه کــه فراتــر از 
ایــن محــدوده معیــن باشــد، اصطالحــا ســکونت گاه غیررســمی یا 

همــان حاشــیه نامیــده می شــود.
ــادی  ــل اقتص ــک معض ــینی ی ــد »حاشیه نش ــی می گوین برخ
ــه نظــر شــما ایــن  اســت کــه پیامدهــای اجتماعــی دارد« . ب

ــح اســت؟ ــزاره صحی گ
ــت  ــم عل ــه بگویی ــت ک ــادگی نیس ــن س ــه ای ــا ب مرزبندی ه
ــد. در  ــدا می کن ــروز پی ــاع ب ــه در اجتم ــت و نتیج ــاد اس اقتص
ــی  ــاید یک ــت و ش ــده ای اس ــوع درهم تنی ــیار موض ــع بس واق
ــی از  ــه یک ــوان آن را ب ــه به ســختی بت ــد ک ــی باش از موضوعات
حوزه هــای اجتماعــی مربــوط دانســت. قطعــا مباحــث حقوقــی، 
روان شناســی اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و... در ایــن معضــل 
دخیــل هســتند. اگــر بــا ایــن دیــد بــه گــزاره نــگاه کنیم، گــزاره 
دقیقــی نخواهدبــود؛ چــرا کــه هــم تنهــا علــت اقتصاد نیســت و 

هــم تنهــا معلــول, اجتمــاع نیســت.
حاشیه نشــینی در جهــان در قــرن نوزدهــم همــراه بــا 
مدرنیزاســیون شــکل گرفــت و پــس از اصاحــات ارضــی وارد 
ــه  ــران در مقایس ــینی در ای ــد حاشیه نش ــا رش ــد؛ ام ــران ش ای
بــا اغلــب نقــاط جهــان ســریع تر صــورت گرفــت و در حــال 
حاضــر ایــن پدیــده بــه معضــل بــدل شــده اســت. دلیــل ایــن 

ــد؟ ــه می دانی ــر را چ ام
دلیــل ایــن موضــوع چنــد بعــدی بــودن مســئله اســت. بخشــی 
ــائل  ــت مس ــه عل ــور ب ــود در کش ــینی های موج از حاشیه نش
ــه در  ــال آن ک ــت؛ ح ــالی اس ــل خشکس ــت محیطی مث زیس
بســیاری از کشــورها چنین مســئله ای وجود نــدارد. بخش دیگری 
از آن بــه دلیــل اشــتغال اســت؛ وقــوع بیــکاری در شهرســتان ها 
و روســتاها موجــب می شــود مــردم بــه شــهرها روی می آورنــد. 
بخــش دیگــر بــه علــت توزیــع نامناســب امکانــات شــهری و 
خدمــات عمومــی اســت؛ بــرای مثــال هنگامی کــه به کشــورهای 
توســعه یافته نــگاه کنیــم، می بینیــم بســیاری از خدمــات و 
ــات بهداشــتی،  ــوزه، خدم ــه دانشــگاه، م ــی از جمل ــات عال امکان
امکانــات حمل ونقــل و... در نقــاط دورافتــاده ایجــاد شــده اســت. 
یکــی از مشــکالت اساســی در ایــران ایــن اســت کــه اصطالحــا 
مرکزمحــور هســتیم. در بســیاری از کشــورها مثــال فرانســه یــا 
تاحــدودی انگســتان شــاهد هســتیم کــه یــک پایتخــت اصلــی 
وجــود دارد و بســیاری از امکانــات و منابــع به آن شــهر تخصیص 
داده می شــود و ســپس شــهرهای بــزرگ و ســایر شــهرها. امــا در 
بعضــی کشــورها مثــال آلمــان چنین نیســت. بــه این صــورت که 
بســیاری از اتفاقــات فرهنگــی، اجتماعــی یــا سیاســی در پایتخــت 
نیســت و توزیــع امکانــات تــا حــد مطلوبــی میــان تمامی شــهرها 
صــورت گرفتــه اســت. ایــن شــیوه باعــث می شــود اگــر بخواهیم 
ــه  ــود را ب ــویم، خ ــوردار ش ــی برخ ــات رفاه ــری خدم از یک س
کالن شــهرها نزدیــک نکنیــم. از آن جــا کــه متاســفانه در ایــران 
ایــن توزیــع امکانــات به شــدت نامتــوازن اســت، شهرســتان های 
کوچــک از بســیاری خدمــات محــروم هســتند و ایــن امــر بــه 
ــن بحــث  ــد. ای ــن می زن ــده حاشیه نشــینی و مهاجــرت دام پدی
بســیار کالن اســت و در طوالنی مــدت رخ می دهــد. بــرای مثــال 
فــردی در یــک شــهر کوچــک و از طریــق تلویزیــون، از تهــران 
ــب  ــی موج ــن آگاه ــه ای ــود ک ــع می ش ــات آن را مطل و امکان
ترغیــب او بــه مهاجــرت می شــود. این هــا مســائلی اســت کــه 
حاشیه نشــینی را در ایــران بــه شــکل خاصــی در مــی آورد. امــا 
علــل دیگــری هــم وجود دارد که در ســایر کشــورها نیز مشــاهده 
می شــود؛ بــرای مثــال مهاجــرت افــراد کم مهــارت بــه شــهرهای 
بــزرگ کــه معمــوال نمی تواننــد داخــل شــهر ســکنی گزیننــد و 

ــد. ــهر روی می آورن ــیه ش ــه حاش ــار ب به ناچ

ــی  ــای مختلف ــد و کمک ه ــق رفته ان ــن مناط ــه ای ــی ب سیاس
ــی  ــی برخ ــته اند. حت ــی داش ــد خاص ــه مقاص ــد و البت کرده ان
خیریه هــا نیــز ایــن اهــداف را دنبــال می کننــد. متاســفانه حاشــیه 
شــهر بســتر مناســبی بــرای پوپولیســم اســت، بــه این خاطــر که 
جمعیــت بســیار زیــادی بــا تحصیــالت کــم و امکانــات انــدک 
ــی  ــا اقدامات ــوان ب ــی می ت ــد و به راحت ــور دارن ــا حض در آن ج
نظیــر توزیــع غــذا و یــا حتــی ســخنرانی بــه آن هــا جهــت داد. 
ایــن اقدامــات منفــی در حاشــیه شــهر منجــر بــه انجــام کارهای 
پوپولیســتی به جــای کار  هــای بنیادیــن -که نتیجــه قابــل رویت و 
قابــل درکــی نــدارد و هزینــه زیــادی را نیــز می طلبــد- می شــود. 

ــذر  ــطحی و زودگ ــات س اقدام
ایــن گروه هــا، هــم ملموس تــر 
ــری  اســت و هــم هزینــه کم ت
دارد. بنابرایــن بــرای جلــب 
رای مــردم، مناســب تر بــه 
نظــر می رســد. اگــر بخواهیــم 
بدبینانــه بــه ایــن ماجــرا نــگاه 
کنیــم بــه نظــر می رســد کــه 
ایــن اقدامــات می توانــد منجــر 
بــه حفــظ بقــای حاشــیه شــهر 

شــود؛ چــرا کــه متن بــه بقــای حاشــیه احتیــاج دارد. بنابراین حل 
این مشــکل یــک نگاه حاکمیتــی و فراجناحــی احتیــاج دارد و باید 

از منظــر رفــاه اجتماعــی بــه ایــن معضــل نــگاه شــود. 
تــا چــه میــزان سیاســت هایی مثــل هدفمندســازی یارانه هــا را 

در گســترش حاشیه نشــینی موثــر می دانیــد؟
مطالعــه ای را ندیــدم کــه ایــن دو مقولــه را بــا یک دیگــر مقایســه 
کنــد. اصــل هدفمندســازی یارانه هــا موضــوع قابــل دفاعــی بــود 
ــران اجــرا شــد. همان طــور  ــه در ای ــه آن شــیوه ای ک ــه ب ــا ن ام
کــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا انجــام شــد و تاثیــر آن هــم 
ملمــوس بــود. یکــی از مشــکالت طــرح مذکــور ایــن بــود کــه 
در ابتــدا بــه مســائلی مثــل اعتیــاد دامــن زد کــه شــاید خــود 
سیاســت گذار هــم بــه آن هــا نیاندیشــیده بــود. بــه عبــارت دیگر 
هدفمندســازی یارانه هــا شــاید خــود حاشیه نشــینی را گســترش 
نــداد امــا یک ســری تبعــات اجتماعــی داشــت کــه اتفاقا حاشــیه 
شــهر محــل بــروز ایــن تبعــات بــود. دلیــل آن نیز بســیار ســاده 
اســت؛ در آن بخش هــا خانواده هــا بســیار پرجمعیــت هســتند و 
مبلغــی کــه به آن هــا پرداخــت می شــد، از درآمــد ماهیانــه آن ها 
بیشــتر بــود. ایــن پــول بــه دســت پدرانــی می رســید کــه احتماال 
ــودند.  ــاد ش ــی معت ــه راحت ــتند ب ــا می توانس ــد و ی ــاد بودن معت
بنابرایــن بخشــی از ایــن پول صــرف اعتیادهای اقســاطی می شــد 
و ایــن اتفــاق بســیار مشــهود بــود. البتــه هنوز هــم بقای بســیاری 
از آن خانواده هــا بــه همیــن مبلــغ انــدک ماهیانــه بســتگی دارد. 
بنابرایــن می تــوان از ایــن سیاســت و یــا حتــی افزایــش میــزان 
یارانــه نقــدی دفــاع کــرد امــا بــه شــرطی کــه هدفمنــد باشــد. 
در ایــن طــرح هــم شــیوه پرداخــت مهــم اســت و هــم این کــه 
مبلــغ بــه کــدام سرپرســت خانوار)پــدر یــا مــادر( داده شــود. در 
ــر حاشیه نشــینی  نهایــت فکــر نمی کنــم کــه تاثیــر افزایشــی ب

ــته باشد.  داش
انتقــال پروژه هــای عمرانــی نظیــر مگامال هــا مثــل بــازار اطلس 
در مشــهد بــه مناطــق در دســترس حاشیه نشــینان تــا چــه حد 

می توانــد بــر کنتــرل ایــن پدیــده موثر باشــد؟ 
ایــن رویکــرد بنیان هایــی در مطالعــات نظــری دارد کــه می گویــد 
بــرای بهبــود وضع حاشــیه باید تــالش کرد کــه ظاهــر آن مناطق 
را بهتــر کــرد. طبــق نظریه پنجره شکســته، وقتــی ظاهر مکانــی را 

یــا [ قســمت  یــک  عنــوان  بــه  را  شــهر  حاشــیه  گــر  ا
در  نگرشــی  کنیــم  ســعی  و  ببینیــم  شــهر  از  بخشــی 
از  ســایرین  ماننــد  بپذیرنــد  کــه  کنیــم  ایجــاد  آن هــا 
حقــوق شــهروندی برخوردارنــد و البتــه مــا نیــز آن هــا را 
بپذیریــم و بــرای تصمیم گیــری بــا آن هــا تعامــل کنیــم و 
بــا کمــک خودشــان بــه راه حــل برســیم، به نظــر می رســد 
بتوانیــم بــا ایــن معضـــل بــه نحــو مطلوبــی مقابلـــه کنیــم. 

]



یک سوم جمعیت مشهد حاشیه نشین هستند

قاســم تقــی زاده خامســی، شــهردار ســابق مشــهد، در گفت وگــو بــا خبرنــگار برنــا در ایــن خصــوص گفــت: »بزرگ تریــن معضل شــهر مشــهد 
حاشیه نشــینی اســت کــه ۳۰ درصــد از جمعیــت ایــن شــهر را شــامل می شــود و در کل مجاوریــن کــه ۳,۵ میلیــون هســتند اثــر گذاشــته 
اســت«. وی اظهــار داشــت: فقیــر بــودن زندگــی یــک ســوم جمعیــت مشــهد تنهــا مربــوط بــه زمــان حــال نمی شــود بلکــه ایــن معضــل از 
زمــان قبــل از انقــالب نیــز مشــهود بــوده اســت. امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه چــرا بعــد از گذشــت دهه هــا و توســعه شهرنشــینی، 
هم چنــان برخــی از مناطــق مشــهد از فقــر و بدبختــی رنــج می برنــد؟ ســاکنان حاشــیه های شــهر مشــهد کــه قشــر گســترده ای را هــم شــامل 
می شــوند، هم چنــان بعــد از گذشــت ســال ها در معــرض انــواع آســیب های بهداشــتی، فرهنگــی، اقتصــادی، آموزشــی و... قــرار دارنــد. بنابــر 
نظــر کارشناســان یکــی از علــل مهــم ایجــاد حاشیه نشــینی و رشــد آن در مشــهد، مهاجرت پذیــر بــودن آن و اســتقرار مســافران خارجــی 

ازجملــه کشــورهای افغانســتان، پاکســتان و... در این شــهر اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و دوم / نیمه دوم آبان 697 نگاه ویژه
مشهد، پایتخت معنوی و مادی حاشیه نشینی در ایران

شــهری منجــر شــده و نظامــی شــهری بــه  وجــود آورده کــه در 
ــدازه و رتبــه نشــانی نیســت. بلکــه آن چــه رخ  آن از رابطــه ان
می دهــد در قالــب تقــدم و تســلط شــهری قابــل بحــث اســت. 
مشــکالت متعــدد اجتماعــی به ویــژه در صحنــه شــهری نتیجــه 
قهــری چنیــن تغییراتــی اســت و معضــل مســکن تنهــا یکــی از 
ــه  ــان ک آن هاســت. تهی دســتان غیرمتشــکل شــهری چــه آن
از روســتاهای دور و نزدیــک بــه شــهرها، آن هــم گاه ســیل وار، 
ــد و  ــود می برن ــتاهای خ ــن از روس ــوند و بنه ک ــرازیر می ش س
چــه گروهــی کــه محصــول بازتولیــد فقــر شــهری اند، در مقابــل 
معضــل مســکن و افزایــش دائمــی اجاره بهــای ســرپناه، خــود به 
چاره جویــی می اندیشــند. ســکونت گاه  های غیررســمی محصــول 
چنیــن چاره جویی هایــی اســت. نمــودار ذیــل تصویــری از ارتباط 
عوامــل مختلــف و در نهایــت ظهور ســکونت گاه  های غیررســمی 

در ایــران اســت.
ــکونت گاه های  ــکل گیری س ــوع ش ــه موض ــن ب ــس از پرداخت پ
غیررســمی، اشــاره بــه رویکردهــای موجــود از دهــه ۱۹6۰ خالی 
ــا و نحــوه  ــه دیدگاه ه ــل، مجموع از لطــف نیســت. جــدول ذی
برخــورد بــا مســئله اســکان غیررســمی در دوره هــای مختلــف 
را کــه تاکنــون مــورد توجــه دولت هــا قــرار گرفتــه اســت، بــه 
طــور خالصــه نشــان می دهــد. بهمنــی و همکارانــش به خوبــی 

ــد: ــته بندی نموده ان ــا را دس ــای دولت ه برخورده

ــوه  ــی و نح ــای زمان ــرش، دوره ه ــف، نگ ــای مختل دیدگاه ه
ــا اســکان غیررســمی برخــورد ب

در ادامــه بــه توضیحاتــی درخصــوص مطالعــات صورت گرفتــه 
ــه  ــهد در منطق ــگاهی مش ــی جهاددانش ــم تحقیقات ــط تی توس
التیمــور پرداختــه خواهــد شــد. اعضــاء تیــم پژوهــش را مرتضــی 
دیــاری، مهــدی پنج تنــی، ســیمین فــروغ زاده و ســایرین تشــکیل 
می دهنــد. محلــه پنج تــن آل عبــا )التیمــور( در قســمت انتهایــی 
ــی  ــه پایان ــن نقط ــه اســت. هم چنی ــرار گرفت ــن ق ــان پنج ت خیاب
خیابــان طبرســی شــمالی، بــه محلــه پنج تــن آل عبــا )التیمــور( 
ختــم می شــود. فــارغ از مســائل مشــترک حاشیه نشــینی در ایــن 
منطقــه، برخی از مســائل به شــکل پررنــگ در آن پدیدار گشــته 
اســت. بــه لحــاظ کالبــدی، خانه هــای اهالــی اغلــب دارای نماهای 
نامناســبی اســت کــه منجــر بــه دیوارنویســی های متعدد گشــته 
اســت. ایــن پدیــده فضای ناپســند شــهری را پدیــد آورده اســت. 
مشــکل آب و فاضــالب منطقــه ســبب پخــش بــوی نامطبــوع 

ضعــف تحصیلــی فرزنــدان اســت. عمومــا والدیــن در خصــوص 
ضعــف تحصیلــی اقــدام بــه ضرب وشــتم فرزنــدان می کننــد و یا 
بــدون هیچ گونــه توجهــی نســبت بــه ضعــف تحصیلــی، تقاضای 
تــرک تحصیــل فرزنــد خــود را دارنــد. اســماعیل در ایــن رابطــه 
خاطــره تــرک تحصیــل خــود در دو ســال پیــش را بیــان می کند. 
او کــه بــه دلیــل ضعف تحصیلی توســط معلمیــن مدرســه مورد 
ســرزنش قــرار می گرفتــه اســت، از تقاضــای پــدرش مبنــی بــر 
تــرک تحصیــل و پرداختــن بــه کار ســخن می گویــد. امیــر امــا 
ــره  ــن نم ــادر او در صــورت گرفت ــدر و م ــه پ ــد اســت ک معتق
ــد. عــدم آگاهــی  ــرار می دهن ــورد ضرب وشــتم ق ــن، او را م پایی
ــن  ــالت پایی ــدان، تحصی ــی فرزن ــت اجتماعــی و روان ــه وضعی ب
ــدان و در  ــی فرزن ــد تحصیل ــر رون ــارت ب ــدم نظ ــن و ع والدی
نهایــت اقدامــات ســخت گیرانه مضاعــف، از مهم تریــن مــوارد 
در موضــوع تربیــت ناصــواب می باشــد. والدیــن اغلــب نســبت 
بــه مشــکالت اجتماعــی و روانــی فرزنــدان خــود آگاهــی الزم 
ــوص  ــای الزم در خص ــدم آگاهی ه ــبب ع ــه س ــته و ب را نداش
شــیوه های برخــورد بــا فرزنــد، تعامــالت کمتــری را به خصوص 
در میــان گروه هــای نوجــوان دارنــد. امیــر اغلــب زمــان خــود 
ــه  ــود ب ــن خ ــا والدی ــر ب ــرده و کم ت ــپری ک ــا س را در کوچه ه
گفت وگــو می پــردازد. او در ایــن خصــوص بیــان می کنــد کــه 
ــادر خــود دارای  ــدر و م ــا پ ــا شــام ب ــار و ی ــان نه ــا در زم تنه
تعامــل اســت. آمارهــای موجــود نشــان می دهــد کــه میــزان 
ــورد  ــور و در محــدوده م ــه التیم ــن در منطق ــالت والدی تحصی
مطالعــه، پاییــن اســت. چنیــن پدیــده ای زمینه ســاز عــدم آگاهی 
بــه موضــوع اهمیــت تحصیــل فرزنــدان اســت. اگرچــه برخــی 
ــدان دارای  ــل فرزن ــوع تحصی ــه موض ــبت ب ــا نس از خانواده ه
ــی کار  ــورت کل ــا به ص ــند، ام ــژه ای می باش ــیت های وی حساس
کــردن برخــی فرزنــدان هم زمــان بــا تحصیــل و تشــویق والدین، 
خــود ســبب بــروز مشــکالتی در ایــن زمینــه اســت. هم چنیــن 
برخــی از والدیــن تنهــا از جنبه هــای تنبیهــی اســتفاده می کننــد. 
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر نیــز یکــی از عوامــل تربیــت ناصــواب 
اســت. در میــان ســاکنین برخــی از پــدران کــه بــه مــواد مخدر 
اعتیــاد دارنــد، تربیــت فرزنــدان را نادیــده گرفتــه و صرفــا اقدام 
بــه ضرب وشــتم فرزنــدان می نماینــد. شــبکه مســائل موجــود 
در حــوزه حاشــیه شــهر مشــهد بســیار گســترده بــوده و بیــان 
تمامــی مــوارد در ایــن یادداشــت امکان ناپذیــر اســت. خشــونت 
خانگــی بــه عنــوان یکــی از مســائل موجــود در حاشــیه شــهر 
مشــهد مــورد ارائــه قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت بایــد اشــاره 
ــت  ــار دارای بیشــترین جمعی ــس از چابه ــه مشــهد پ ــرد ک ک
حاشیه نشــین بــه نســبت جمعیــت کل اســت. عــدم توجــه بــه 
مســائل حاشــیه شــهر در مشــهد سبب شــده مســائل اجتماعی 
ــزی  ــدم برنامه ری ــد و ع ــر را تشــدید کنن و اقتصــادی یک دیگ

ــه نظــر می رســد. ــده ب ــن راســتا نگران کنن مناســب در ای
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هــر پدیــده ای بــه تناســب ویژگی هــای عمومــی و ویــژه ، آثــاری 
ــی در  ــم تحوالت ــا ه ــه نهایت ــذارد ک ــای می گ ــر ج ــود ب از خ
ــد باعــث  محیــط اطــراف خــود ایجــاد می کنــد و هــم می توان
ــه  ــا ب ــینی لزوم ــود. حاشیه نش ــود  ش ــدید خ ــد و تش بازتولی
معنــای زندگــی  بخشــی از جامعــه در محیطــی نامناســب از نظر 
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت. ایــن محیــط را می تــوان 

ــرد: ــف ک ــر توصی ــای زی ــا ویژگی ه ب
۱( کمبــود امکانــات: بــه تعبیــر صالحــی، محلــه حاشیه نشــین 
ــی شــهر کــه امــکان  ــودن از حــدود قانون ــه دلیــل خــارج ب ب
دسترســی بــه خدمــات شــهری را ممکــن می کنــد، محیطــی 
بــه شــدت محــروم و آلــوده اســت؛ کمبــود امکانات آموزشــی، 
تفریحــی، درمانــی، بهداشــتی بــه وضــوح در ایــن مناطــق بــه 

ــورد. ــم می خ چش
۲( فقــر: از نظــر کالنتــری، تفــاوت امکانــات و نابرابری هــای 
ــه  ــیه ب ــهر و حاش ــز ش ــن مرک ــی را مابی ــی روزافزون اجتماع

ــال دارد. دنب
ــزاده،  ــم علی ــه زع ــی: ب ــی و فرهنگ ــد اجتماع ــدم رش ۳( ع
تفاوت هــای فرهنگــی جمعیــت روســتایی بــا فرهنــگ شــهری، 
مانــع از شــهری شــدن کامــل ســاکنین این محــالت اســت. لذا 
ایــن افــراد در آینــده هــم از ســطح فکــری و فرهنگــی کامــال 

شــهری برخــوردار نیســتند.
چنیــن پیامدهایــی بالطبــع مشــکالت حاشیه نشــینی را افزایــش 

خواهــد داد.
در ارتبــاط بــا شــکل گیری ســکونت گاه های غیررســمی، تحلیــل 
پرویــز پیــران جامــع بــه نظــر می رســد. پیــران در ســه ســطح 
تحلیــل کالن، میانــه و خــرد شــکل گیری ســکونت گاه  های 
غیررســمی در ایــران را توضیــح می دهــد؛ ســطح کالن تحلیــل 
ــوالت  ــن تح ــردازد و مت ــه می پ ــاختار جامع ــی س ــه بررس ب
تاریخــی را مــی کاود. لــذا ایــن ســطح بــا دوره  بلندمدت ســروکار 
دارد. شــرایط ســاختاری جامعــه ایــران به ویــژه از زمــان فراینــد 
ادغــام آن در اقتصــاد ســرمایه داری و رابطــه تحــوالت چنیــن 
ــش ســکونت گاه  های غیررســمی، موضــوع  ــا پیدای ســاختاری ب
تحلیــل ســطح کالن خواهــد بــود. ســطح میانــه تحلیــل، نهادهــا 
و ســازمان ها را مــورد بررســی قــرار می دهــد و باالخــره ســطح 
ــق  ــی آورد. طب ــان م ــه می ــا ســخن ب ــل از رویداده خــرد تحلی
تحلیــل ایــن جامعه شــناس ایرانــی شــرایط کنونــی جهان ســوم 
و از جملــه ایــران را بایــد در پرتــوی برخــورد ســاختار تاریخــی 
ــن  ــی ای ــدف اصل ــی و ه ــرمایه داری جهان ــام س ــا نظ ــران ب ای
ــاد  ــران در اقتص ــاد ای ــه و اقص ــام جامع ــی ادغ ــورد یعن برخ
ــه  ــن زاوی ــرار داد. از ای ــورد بررســی ق ــی م ســرمایه داری جهان
ســکونت گاه  های غیررســمی معلول توســعه بــرون زای کشــورند 
کــه از دوران پهلــوی اول آغــاز شــده و هدفــی جز ادغــام اقتصاد 
و جامعــه ایــران در نظــام ســرمایه داری جهانــی نداشــته اســت. 
مفهــوم توســعه بــرون زا از آن رو بــه کار مــی رود کــه تحــوالت 
ــه  ــه  وجــود آورده کــه ب ــده ای در ســاختار جامعــه ب تعیین کنن
تغییــرات مثبــت برخــی شــاخص ها از جملــه آموزش و پــرورش، 
ــده  ــی منجــر ش ــی عموم ــات و ســطح آگاه بهداشــت، ارتباط
اســت و کاربــرد مفهــوم توســعه را توجیــه می کنــد. امــا چنیــن 
تحوالتــی نــه برآمــده از تکامــل تاریخــی جامعــه ایــران و تــداوم 
ــی  ــای مل ــرون مرزه ــاد شــده، بلکــه از بی ــی تحــوالت ی منطق
سرچشــمه گرفتــه اســت. توســعه بــرون زای کشــور ماننــد هــر 
الگــوی توســعه ســرمایه داری، شــهر محــور اســت. زیــرا شــهر 
جایــگاه طبیعــی نظــام ســرمایه داری، چــه نــوع مرکــزی و چــه 
پیرامونــی آن، تلقــی می شــود. امــا شــهر محــوری ســرمایه دارانه 
ــر و  ــه ظاه ــه ب ــی، گرچ ــوری پیرامون ــهر مح ــا ش ــزی ی مرک
ــی  ــه گونه های ــاس ب ــابه اند، از اس ــار مش ــداد و آم ــب اع در قال
متفــاوت رخ داده انــد. نهایتــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد 
ــق  ــون تحق ــاده ناهمگ ــی فوق الع ــوری پیرامون ــهر مح ــه ش ک
ــا ماکروســفالی  ــه پدیــده بزرگ ســری ی ــد. امــری کــه ب می یاب

شــده اســت. در زمــان بــارش بــاران، افــراد به راحتــی قــادر بــه 
ــات  ــردد نمی باشــند. حشــرات مــوذی ماننــد موش هــا، حیوان ت
ــای  ــفندان در زمین ه ــاهده گوس ــگ ها و مش ــد س ــی مانن وحش
خالــی از ســکنه در نقــاط پایانــی کوچه هــای فــرد، از مهم تریــن 
ــه دارای  ــع منطق ــوده اســت. در واق ــه ب وجــوه مشــاهداتی منطق
شــبکه ای از مســائل گســترده کالبــدی و رفتــاری اســت. یکــی از 
مهم تریــن مســائل موجــود در محــدوده مــورد مطالعــه، مقولــه 
ــوده اســت. در مصاحبه هــا و گفت وگوهــای  خشــونت خانگــی ب
صــورت گرفتــه بــا ســاکنین و مطلعیــن محلــه، خشــونت خانگی 
در خانــواده -کــه عمدتــا توســط شــوهر علیــه همســر و فرزندان 
اعمــال می شــود- دیــده و شــنیده شــده اســت. ایــن خشــونت ها 
ــرار  ــدید ق ــتم ش ــا ضرب وش ــاده ت ــای س ــازه توهین ه ــه در ب ک
دارد، بــه عنــوان یکــی از آســیب های اجتماعــی قابــل تأمــل در 
ایــن محلــه محســوب می شــود. بــه عنــوان مثــال پــس از حضور 
اعضــای تیــم تحقیــق در میــان گــروه زنــان پاک کننده زعفــران و 
صحبــت در رابطــه بــا مشــکالت محلــه در انتهــای پنج تــن ۸۱ و 
در لحظــه خداحافظــی از آنــان، یکــی از زنــان که حدود 4۰ ســاله 

بــود؛ بــه صــورت خصوصــی قصــد صحبت کــردن داشــت. 
ــرش  ــه همس ــرد ک ــوان می ک ــود عن ــای خ وی در صحبت ه
ــال  ــه در ح ــان لحظ ــا در هم ــه اتفاق ــوده )ک ــه ب ــر محل رفته گ
رفــت و روب محلــه بــود( و اعتیــاد شــدید دارد و پــس از مصــرف 
مــواد مخــدر همســر و فرزندانــش را مــورد ضرب وشــتم قــرار 
می دهــد؛ بــه عنــوان مثــال ریختــن آب جــوش بــر بــدن همســر 
یکــی از انــواع خشــونت های اخیــر وی بــوده کــه البتــه آخرین هم 
نخواهــد بــود. وی در صحبت هــای خــود، درخواســت راهنمایــی 
داشــت و این کــه نمی دانســت چــه اقــدام و واکنشــی را در قبــال 
ضرب وشــتم همســرش انجــام دهــد. مــورد دیگــری از خشــونت 
شــدید خانگــی در خیابــان پنج تــن ۸۳ اتفاق افتاده اســت. همســر 
معتــاد کــه مــواد مخــدر مصــرف نکــرده اســت، پــس از مراجعه 
بــه منــزل و درخواســت پــول از همســر جهــت خریــد مــواد، بــا 
ممانعــت وی مواجــه می شــود کــه در نهایــت منجــر بــه آتــش 
ــوزی،  ــش س ــن آت ــود. در ای ــوهر می ش ــط ش ــه توس زدن خان
ــد خردســالش دچــار ســوختگی می شــوند  همســر و ســه فرزن
ــدا اســت و  ــش هوی ــن زن و فرزندان ــر ت ــوز ب ــار آن هن ــه آث ک
فرآینــد درمــان آن هــا کمــاکان ادامــه دارد. البتــه بــا توجــه بــه 
فقــر مــادی مشــهود خانــواده )لباس هــای کهنــه فرزنــدان، گرفتن 
کمک های مالی از همســایگان و...( پیشــرفت چشــمگیری نداشــته 
ــدان  اســت. تنبیــه جســمی شــدید کــودکان، به کارگیــری فرزن
کوچــک و محــروم کــردن آن هــا از حقــوق اولیــه خود نیــز در این 
محلــه بــه چشــم می آیــد. امــری کــه می تــوان آن را در زمــره 
خشــونت های خانگــی قــرار داد. تنبیهــات شــدید بدنــی فرزندان، 
یکــی از مصادیــق موضــوع حاضــر اســت. از ســوی دیگر، یکــی از 
مــوارد قابــل مطالعــه در ایــن زمینــه، نحــوه برخــورد والدیــن بــا 



پیشگیری از حاشیه نشینی؛ اولویت وزیر جدید راه و شهرسازی

در روزهــای اخیــر عبــاس آخونــدی، وزیــر ســابق راه و شهرســازی از ســمت خــود اســتعفا داد و محمــد اســالمی جایگزیــن او 
شــد. اســالمی کــه پیــش از ایــن اســتاندار مازنــدران بــود، روز ۱۹ آبــان مــاه در مراســم معارفــه  خــود گفــت کــه برنامه هــاش 
را در آینــده بــه طــور جامــع ارائــه می کنــد. البتــه او پیــش از ایــن در زمــان اخــذ رای اعتمــاد از نماینــدگان مجلــس، اولویــت 
خــود را اتمــام مســکن مهــر، ایجــاد تحــول ســاختاری در حــوزه مســکن، پیشــگیری از حاشیه نشــینی، بهــا دادن بــه تولیدکننــدگان 

و حــذف ســوداگران عنــوان کــرد.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و دوم / نیمه دوم آبان 797 نگاه ویژه
فوالدیان: تقسیم کار اجتماعی نامطلوب؛ بقاء حاشیه نشینی

جنــگ تحمیلــی نیــز بر ایــن مســئله دامــن زد؛ بــه گونــه ای که 
رشــد جمعیــت در شــهر مشــهد ۹ درصــد اســت کــه بســیار 
باالتــر از میانگیــن رشــد جمعیــت در کشــور اســت. از ســال 6۸ 
بــه بعــد همیــن مســئله برقــرار اســت و تفاوتــی بــا قبل نــدارد. 
متاســفانه هم چنــان بــه نقــاط بــزرگ شــهری رســیدگی کردیم 
و توســعه نامتــوازن را در پیــش گرفتیــم کــه همین امــر موجب 
ــن سیاســت هایی  ــر ای گســترش حاشیه نشــینی شــد. عــالوه ب
نیــز بــرای حــل مســئله حاشیه نشــینی در نظــر گرفتــه شــد که 

متاســفانه منجــر بــه تشــدید وضعیــت شــد.
تاکنــون بــرای حــل ایــن مســئله سیاســت گذاری هایی اجــرا 
شــده کــه موفقیــت آمیــز نبــوده اســت. بــه نظــر شــما علــت 

عــدم موفقیــت چــه بــوده اســت؟
ــوده  ــات ب ــی اقدام ــی بودن برخ ــت، نمایش ــدم موفقی ــل ع دلی
اســت. بــرای مثــال دادن پــالک یــا آســفالت کــردن خیابان هــا 
بــرای ایــن کــه ایــن مناطــق را بــه رســمیت بشناســیم موجــب 
ــق  ــن مناط ــه ای ــه ب ــوند ک ــز تشــویق ش ــران نی میشــود دیگ
ــده  ــع پدی ــه رف ــا منجــر ب ــن سیاســت ها نه تنه وارد شــوند. ای
حاشیه نشــینی نمی شــود بلکــه موجــب تشــدید نیــز می شــود. 
ــیوه های  ــا ش ــه ب ــوار اســت ک ــع حاشیه نشــینی بســیار دش رف

ــد. ــد ش ــق نخواه ــاال محق ــت گذاری از ب سیاس
وضعیــت تخصیــص منابــع و بودجــه از ســوی دولــت بــه چــه 
میــزان اســت؟ آیــا دولــت بــه نحــو مطلــوب همــکاری کرده 

اســت یــا خیــر؟
تــا جایــی کــه اطــالع دارم بودجــه بســیاری بــرای حــل ایــن 
ــه ایــن  معضــل در نظــر گرفتــه شــده اســت. کلیــت نظــام ب
موضــوع توجــه دارد؛ بــه طــور مثــال برای شــهر مشــهد بودجه 
بســیاری در نظــر گرفتــه شــده اســت. امــا مســئله ایــن اســت 
کــه بودجــه مناســب تخصیــص می یابــد امــا سیاســت گذاری ها 

ناکارآمــد اســت. 
چه راهکارهایی برای بهبود اوضاع پیشنهاد می کنید؟

راهــکاری کــه بــرای حــل 
اغلــب مســائل اجتماعــی وجود 
ــد  ــه نبای ــت ک ــن اس دارد ای
ــه  ــئله را وظیف ــن مس ــع ای رف
دولــت و حاکمیــت بدانیــم 
چــرا کــه در هیــچ کجــای دنیا 
حاکمیــت به تنهایــی نمی توانــد 
ایــن مســائل را حل و فصــل 
نمایــد. مســائل اجتماعــی بایــد 
بــا همــکاری حاکمیــت، مــردم 

ــد مســئله  ــی و ســمنها حــل شــوند. ابتــدا بای و نهادهــای مدن
بــرای همــه مطــرح و ســازوکارها مشــخص شــود و وظایــف هر 
گــروه مشــخص گــردد. بایســتی همــه افــراد جامعــه درگیر حل 
مســئله شــوند. در ایــن حالــت اســت کــه مســئله بــه صــورت 
کلیــدی حــل خواهــد شــد. راهــکار اصلی کــه برای حــل معضل 
حاشــیه نشــینی وجــود دارد، توانمندســازی افــراد اســت. بایــد 
افــرادی کــه در ایــن مناطــق زندگــی می کننــد توانمنــد شــوند 
تــا بتواننــد مشــکالت خــود را رفــع کننــد. بــا پرداخــت مبلغــی 
پــول نــه تنهــا مشــکالت ایــن گــروه حــل نمی شــود، بلکــه قطعًا 
ــن  ــه بســیاری از ای ــزوده می شــود؛ چراک ــه مشکالت شــان اف ب
گــروه، درگیــر اعتیــاد هســتند و پرداخــت پــول به آن هــا صرف 
ــر  ــه مد نظ ــی ک ــه اهداف ــود و ن ــدر می ش ــواد مخ ــتعمال م اس
ماســت. ایــن گــروه بایــد بیاموزنــد کــه منابــع مالــی را در کجــا 

رابطــه بــا ایــن گــروه ایــن اســت کــه مــا بــه آن هــا فرصــت 
دهیــم و بــه چشــم دیگــری بــه آن هــا نــگاه کنیــم؛ چــرا کــه 
در حــال حاضــر از نــوع نــگاه مــا بــه خــود رنــج می برنــد. نــه 
تنهــا نبایــد طــرد شــوند بلکــه بایــد بــه مرکــز جــذب شــوند. 
ــتم  ــود. سیس ــم می ش ــروز خش ــب ب ــی موج ــرد اجتماع ط
ــاد  ــکل ایج ــر مش ــن ام ــت و همی ــون اس ــران، خ ــت ای تابعی
کــرده و خوش بختانــه بــه تازگــی شــاهد تغییــر رویکــرد قانون 
ــدان دارای  ــه فرزن ــت ب ــای تابعی ــدد اعط ــه درص ــتیم ک هس
مــادر ایرانــی و پــدر خارجــی اســت. بــه طــور کلــی تشــخیص 
مســائل ایــن گــروه آســان نیســت امــا قطعا همیــن غیــر ایرانی 
بــودن موجــب طــرد آنــان شــده اســت. لــذا سیاســت گذاری 
بــرای حــل مشــکالت ایــن گــروه بایســتی متفــاوت بــا ســایر 

ــد. ــین باش ــای حاشیه نش گروه ه
پیامدهــای حاشیه نشــینی از منظــر اجتماعــی و سیاســی 

ــت؟ چیس
حاشیه نشــینی پیامدهــای بســیاری دارد امــا شــاید بتــوان گفت 
مهم تریــن پیامــد آن تاثیرپذیــری از اوضــاع اقتصــادی کشــور 
اســت. در حــال حاضــر کــه بــا مشــکالت اقتصــادی مواجــه 
هســتیم، تاثیــر ایــن مشــکالت بــر مــردم حاشیه نشــین نمــود 
گســترده تری دارد و بیشــترین آســیب متوجــه همیــن گــروه 
اســت. از آن جــا کــه شــغل بســیاری از این مــردم، کارگــری در 
ساخت وســاز اســت، مشــکالت اقتصــادی منجــر بــه کاهــش 
ساخت وســاز و در نهایــت موجــب بیــکاری ایــن گــروه شــده 
اســت. ایــن شــرایط بــه ایجــاد التهابــات در کشــور می انجامــد 
و اعتراضــات مردمــی ناشــی از مشــکالت اقتصــادی، افزایــش 
ــل ســرقت از  ــی اقتصــادی مث ــای مافیای ــری بانده شــکل گی
بانک هــا و طالفروشــی ها را در پــی خواهــد داشــت. هم اکنــون 
نیــز شــاهد آمــار بــاالی ایــن چنیــن ســرقت ها هســتیم. اگــر 
ایــن طبقــات بیــش از پیــش تحــت فشــار قــرار گیرنــد، ممکن 
اســت شــاهد شــورش های مردمــی نیــز باشــیم کــه امیــدوارم 

بــه ایــن مرحلــه نرســیم. 
اجــرای  در  اجرایــی  ســازمان های  شــما  نظــر  بــه 
سیاســت گذاری های خــود هماهنــگ عمــل کرده انــد؟ 
درصورتی کــه پاســخ منفــی اســت علــت آن را چــه می دانیــد؟

بــه نظــرم ایــن هماهنگــی وجــود نــدارد چــرا کــه بــه  طورکلــی 
ــوب صــورت  ــه نحــو مطل ــی ب در کشــور، تقســیم کار اجتماع
نگرفتــه اســت. یعنــی وظایــف هــر نهــاد و ســازمان بــه طــور 
ــن  ــی ای ــل گاه ــن دلی ــه همی ــود. ب ــخص نمی ش ــفاف مش ش
اقدامــات نه تنهــا هماهنــگ نیســت، بلکــه مــوازی کاری نیــز رخ 
می دهــد. بــه تازگــی ســازوکارهایی در حــال شــکل گیری اســت 
کــه وظایــف را مشــخص کنــد امــا بــه مرحلــه اجــرا نرســیده 
اســت کــه بخواهیــم شــاهد خروجــی آن باشــیم. لــذا تاکنــون 
ــم.  ــجم نبوده ای ــو منس ــه نح ــود ب ــع موج ــالح وض ــاهد اص ش
به تازگــی کمیتــه ای بــرای حــل معضــل حاشیه نشــینی شــکل 
گرفتــه و اســتانداری در حــال پیگیــری و پرداختن به مشــکالت 
همیــن گــروه اســت امــا بــه نظــر مــن اقداماتــی کــه صــورت 

ــرد.  ــد ک ــرد مشــکل را حــل نخواه می گی
حــل ایــن مشــکالت نیازمنــد سیاســت گذاری های کالن اســت 
کــه بــه صــورت جزئــی و در ســطح خــرد اجــرا شــود. همان طور 
کــه پیشــتر بیــان کــردم هــر گــروه از حاشیه نشــین ها داســتان 
و مشــکالت خــاص خــود را دارنــد لــذا بــرای حــل مشــکالت 
آنــان بایــد راه حل هــای متفاوتــی برگزینیــم. تــا زمانی کــه 
حاشیه نشــین ها توانمنــد نشــوند، ایــن معضل باقــی خواهــد ماند.
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پیش مصاحبــه: حاشیه نشــینی در شــهرهای ایــران عمدتــًا 
بــه صــورت شهرک نشــینی در حومــه شهرهاســت. ایــن 
پدیــده موجــب ایجــاد آثــار و عــوارض بســیاری از جملــه فقــر، 
ــکاری و... شــده  ــاد، بی آســیب های اجتماعــی، محرومیــت، اعتی
ــن  ــای ای ــل و راهکاره ــه ها و عوام ــی ریش ــرای بررس ــت. ب اس
پدیــده مخــرب، بــر آن شــدیم گفت و گویــی بــا دکتــر مجیــد 
فوالدیــان، اســتادیار علــوم اجتماعــی دانشــگاه فردوســی مشــهد 

داشــته باشــیم کــه مشــروح آن را مطالعــه خواهیــد کــرد. 
عمــده  مســائل  صورت گرفتــه،  پژوهش هــای  طبــق 

می دانیــد؟ چــه  را  ایــران  در  حاشیه نشــینی 
ــف  ــه تعری ــدا ب ــتی ابت ــوال، بایس ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
حاشیه نشــینی بپردازیــم. حاشیه نشــین بــه کســی گفته می شــود 
ــه لحــاظ اقتصــادی از  ــا ب ــه ی ــد ک ــی کن ــی زندگ ــه در بافت ک
وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت و یــا بــه لحــاظ اجتماعــی 
توانمنــد نیســت. بــه عبــارت دیگر حاشیه نشــین جــذب جامعه 
ــد. مشــکل  مرکــز نشــده اســت و در پیرامــون زندگــی می کن
اساســی کــه منجــر بــه حاشیه نشــینی می شــود، فقــر اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت. حاشیه نشــینان ایــران بــا معضــل 
فقــر مطلــق اقتصــادی و فرهنگــی مواجــه هســتند و افــرادی که 
در ایــن جایــگاه و موقعیــت باشــند در معــرض چنــد مســئله 
ــت. از  ــزه اس ــئله، ب ــتین مس ــد؛ نخس ــرار می گیرن ــخص ق مش
ــروه  ــن گ ــرای ای ــی ب ــر زندگ ــازوکارهای تغیی ــه س ــا ک آن ج
متفــاوت بــا ســازوکارهای رســمی جامعــه اســت و نمی تواننــد 
بــر اســاس ســازوکارهای رســمی جامعــه شــیوه زندگــی خــود را 
تغییــر دهنــد، از ســازوکارهای بــزه اســتفاده می کننــد و درصــدد 
بهبــود وضعیــت خــود برمی آینــد. مســئله بزهــکاری در ابعــاد 
ــی  ــد. مســئله دوم، آســیب های اجتماع ــور می کن ــی ظه متفاوت
ــه  ــی از جمل ــیب های اجتماع ــزان آس ــار می ــق آم ــت. طب اس
ــق  ــن مناط ــران در ای ــرار دخت ــودکان کار و ف ــپی گری، ک روس
بیشــتر از جامعــه مرکــز اســت. لــذا ایــن قشــر از جامعــه درگیر 
مســائل اجتماعــی از جملــه بزهــکاری و آســیب های اجتماعــی 
هســتند و در ایــن مســیر یک دیگــر را تشــویق می کننــد. ایــن 
ــد. دو عامــل بیشــترین نمــود را در مناطــق حاشیه نشــین دارن

بــه نظــر شــما منشــا حاشیه نشــینی در ایــران بــه خصــوص 
شــهر مشــهد چیســت؟

حاشیه نشــینی در هــر کــدام از شــهرهای کشــور تاریخچــه ای 
دارد و بــه صــورت ناگهانــی بــه وجــود نیامــده اســت و 
مختــص بــه زمــان حــال نیــز نیســت. تحلیلــی کــه از منشــا 
حاشیه نشــینی در مشــهد و ســایر شــهرهای ایــران ارائــه 
میدهــم، تحلیلــی تاریخــی اســت. از دوره پهلــوی مدرنیزاســیون 
در کشــور آغــاز شــد و شــدت گرفــت و در همیــن دوره شــاهد 
بســیاری از مســائل بودیــم. مدرنیزاســیون موجــب به روز شــدن 
ــای  ــز کانون ه ــن مراک ــه ای ــد ک ــا ش ــز و مکان ه ــی مراک برخ
مشــخص شــهری هســتند و امــروزه تبدیــل بــه کالن شــهرها 
ــده اند  ــیراز ش ــز و ش ــان، تبری ــهد، اصفه ــران، مش ــه ته از جمل
و و احــداث کارخانه هــا، بیمارســتان ها و حتــی دامپــروی و 
زمین هــای کشــاورزی در اطــراف ایــن شــهرها شــکل گرفــت. 
بــه عبــارت دیگــر بــا ایــن شــیوه، فرصــت ایجــاد ایــن امکانــات 
ــار  ــا در اختی ــود و تنه ــه می ش ــور گرفت ــاط کش ــایر نق از س
همیــن مراکــز مشــخص قــرار می گیــرد. کســب درآمــد نفتــی 
ــن  ــود ای ــا وج ــرد. ب ــد مدرنیزاســیون را تشــدید ک ــز فرآین نی
شــرایط، حاشیه نشــینی رخ می دهــد؛ چــرا کــه ایــن گــروه بــه 
امکانــات دسترســی ندارنــد و بــا کم شــدن منابــع در روســتاها و 
مشــاهده جلــوه شــهرها بــه تدریــج بــه ســمت شــهرها حرکت 
می کننــد و از آن جــا کــه وضعیــت اقتصــادی مطلوبــی ندارنــد 
نمی تواننــد جــذب شــهرها شــوند لــذا در حاشــیه شــهرها بــه 
دنبــال ســرپناه می آینــد و حاشــیه شــهر را شــکل می دهنــد. در 
شــهر مشــهد نیــز همیــن امر ســبب بــروز حاشیه نشــینی شــد. 
ــای  ــهر در دهه ه ــتان های ش ــیاری از بیمارس ــال بس ــرای مث ب
ــهد  ــر از مش ــه اگ ــد در حالی ک ــداث ش ــاه اح ــل و پنج چه
فاصلــه بگیریــم و بــه ســمت خراســان شــمالی، خراســان جنوبی 
و یــا سیستان وبلوچســتان برویــم، خبــری از ایــن مدرنیزاســیون 
نیســت و عــدم توســعه یافتگی در ایــن مناطــق مشــهود اســت. 
عــالوه بــر ایــن هم زمــان بــا وقــوع انقــالب جمهــوری اســالمی 
ــه موجــب  ــران، انقــالب کمونیســتی در افغانســتان رخ داد ب ای
جنــگ و بی خانمانــی بســیاری از اتبــاع آن کشــور شــد و خیــل 
عظیمــی از ایــن گــروه بــه ایــران و به خصــوص شــهر مشــهد 
ــون  ــه نتوانســتند جــذب کان ــا ک ــد و از آن ج مهاجــرت کردن
مرکــز شــوند، در حاشــیه شــهر ســاکن شــدند و همیــن اتفــاق 
منجــر بــه تشــدید حاشیه نشــینی در شــهر مشــهد شــد. بــروز 

بــه مصــرف برســانند. لــذا ایــن افــراد بایســتی ســواد و فرهنگ 
ــی  ــری از آن زندگ ــا بهره گی ــا ب ــد ت ــردن را بیاموزن ــی ک زندگ
ــد. مناطقــی کــه حاشیه نشــینی در آن جــا  ــر دهن خــود را تغیی
ــه  ــد. البت ــره برده ان ــکار به ــن راه ــت از همی ــه اس ــود یافت بهب
معتقــدم حاکمیــت نیــز وظیفــه دارد برخــی امــور و خدمــات 
ــوزه  ــال در ح ــرای مث ــم آورد. ب ــروه را فراه ــن گ ــروری ای ض
آمــوزش مدارســی بــا ســطح خــوب در ایــن مناطــق احــداث 
شــود و از معلمــان باتجربــه ای بهــره ببرنــد. در حــوزه درمانــی 
نیــز اقدامــات الزم از ســوی دولــت صــورت گیرد و خــوراک در 
حــد نیــاز بــرای ایــن قشــر فراهــم شــود چــرا که مســئله ســوء 
تغذیــه در ایــن مناطــق بســیار جــدی اســت. امــا ایــن اقدامــات 
از ســوی حاکمیــت به تنهایــی بــه حــل مســئله حاشیه نشــینی 
ــن  ــل ای ــکار ح ــال راه ــه دنب ــد ب ــرد و بای ــد ک ــک نخواه کم

ــیم. ــدت باش ــکالت در طوالنی م مش
یــه نقــش مــردم و ســمن ها اشــاره کردیــد، چــه انتظــاری از 

ــت؟ ــوان داش ــروه می ت ــن گ ای
ــف را  ــای مختل ــم و گروه ه ــاد کنی ــت ایج ــد فرص ــدا بای ابت
مشــخص کنیــم. نه تنهــا نبایــد مســئله را از مــردم پنهــان کــرد 
بلکــه بایــد مــردم را از وخامــت وضعیــت ایــن مناطــق مطلــع 
کــرد تــا آنــان نســبت بــه ایــن مســئله حســاس شــوند. فرآیند 
ــورت  ــا ص ــن گروه ه ــق همی ــد از طری ــازی می توان حساس س
گیــرد. بایــد تــالش کــرد مــردم ایــن مناطــق به ویــژه زنــان و 
کــودکان را آگاه و حســاس نمــود. بــرای مثــال دانشــجویان بــا 
ــو  ــه گفت وگ ــند و ب ــاط باش ــین در ارتب ــودکان حاشیه نش ک
بپردازنــد و راهنمــای معنــوی آنــان باشــند. همیــن حمایت هــا 
ــن  ــردم ای ــم م ــه بتوانی ــد در صورتی ک ــا باش ــد راه گش می توان
ــا  ــن حمایت ه ــم. ای ــل کنی ــهر متص ــز ش ــه مرک ــه را ب منطق
ــن  ــان را از ای ــج موجــب توانمندســازی می شــود و آن ــه تدری ب
موقعیــت خــارج می کنــد. بــه عبــارت دیگــر انتظــاری کــه از 
مــردم و نهادهــا داریــم ایــن اســت کــه بــا ارتباط گیری بــا مردم 
ــان  ــین، آن ــق حاشیه نش مناط
را توانمنــد ســازند. عــالوه بــر 
ایــن حمایت هــای قانونــی 
ــرای  ــی ب ــص محل و تخصی
برخــی  می توانــد  زندگــی 
مشــکالت ایــن قشــر جامعه 
ــه ایــن  را حــل کنــد. بایــد ب
ــه  ــت ک ــه داش ــه توج نکت
ــار  ــا انتظ ــن گروه ه ــا از ای م
ــم چــرا  ــی نداری حمایــت مال
ــاد مفســده  ــق موجــب ایج ــن مناط ــی در ای ــت مال ــه حمای ک

خواهــد شــد.
ــاع  ــرت اتب ــه مهاج ــو ب ــدای گفت وگ ــه در ابت ــا ک از آن ج
افغانســتان اشــاره کردیــد، چــه مســائلی در رابطــه بــا ایــن 

ــود دارد؟ ــروه وج گ
ــی از  ــر کلون ــر اســت. ه ــروه بســیار پیچیده ت ــن گ مســائل ای
مهاجریــن در مشــهد، داســتان مختــص بــه خــود را دارنــد چرا 
کــه تاریخچــه و نحــوه ورود آن هــا بــه ایــن مناطق، متفــاوت از 
ســایر گروه هاســت. لــذا حــل مشــکالت هــر کلونــی راه حــل 
خــاص خــود را دارد. یکــی از ایــن کلونی هــا مهاجــران افغــان 
هســتند کــه البتــه همیــن کلونــی طبقه بندی هــای متفاوتــی را 
دارد؛ برخــی بســیار ضعیــف هســتند و برخــی در مقایســه بــا 
ســایرین از وضعیــت بهتــری برخوردارنــد. نخســتین اقــدام در 

در هیــچ کجــای دنیــا حاکمیــت به تنهایــی نمی توانــد ایــن [
مســائل را حل و فصــل نمایــد. مســائل اجتماعــی بایــد بــا 
همــکاری حاکمیــت، مــردم و نهادهــای مدنــی و ســمن ها 
حل شوند. ابتدا باید مسئله برای همه مطرح و سازوکارها 
مشخص شود و وظایف هر گروه مشخص گردد. بایستی 
همه افراد جامعه درگیر حل مســئله شــوند. در این حالت 
اســت کــه مســئله بــه صــورت کلیــدی حــل خواهــد شــد.

]



خالق »مرد عنکبوتی« درگذشت

ــرد  ــی«، »م ــرد عنکبوت ــون »م ــخصیت هایی چ ــق ش ــا خل ــه ب ــارول ک ــور م ــای مص ــه کتاب ه ــنده مجموع ــی« نویس ــتن ل »اس
ــی جــان بخشــید، در ســن ۹۵ ســالگی درگذشــت. ــه ســینمای ابرقهرمان آهنــی«، »مــردان ایکــس« و »چهــار شــگفت انگیز« ب

گرچــه اســتن لــی در ســال ۱۹۷۲ و پــس از تغییــرات مدیریتــی، کمپانــی مــارول را تــرک کــرد امــا تــا آخــر عمــر بــه عنــوان 
ــارول  ــور م ــای مص ــاس رمان ه ــر اس ــه ب ــی ک ــیاری از فیلم های ــد و در بس ــناخته می ش ــی ش ــن کمپان ــته ای ــس بازنشس رئی

ــت. ــن می رف ــل دوربی ــی مقاب ــای کوتاه ــد، در نقش ه ــاخته می ش س
»هیــو جکمــن« از جملــه چهره هــای هالیــوودی اســت کــه بــا واکنــش بــه خبــر درگذشــت اســتن لــی در صفحــه توییتــر خــود 
نوشــت: »مــا یــک نابغــه خــالق را از دســت دادیــم. او یــک نیــروی پیشــگام در دنیــای ابرقهرمانــی بــود و مــن افتخــار می کنــم 

کــه بخشــی از میــراث به جامانــده از »اســتن لــی« بــودم و در نقــش یکــی از شــخصیت های او بــازی کــردم«.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و دوم / نیمه دوم آبان 897 فر هنگ و هنر
فانتزی سیاه؛ واقعی تر از هر واقعی

پدر مانده!
سایه عظیم »پدرخوانده« بر فرهنگ و سینمای هالیوودی

ــدزاده روی  ــن محم ــار مت ــد. انتخــاب گفت ــا نشــان می ده م
فیلــم، تاکیــد بــر زندگــی رمــه ای و رابطــه  گوســفند و چوپانی، 
یــادآور نیم نگاهــی بــه اصطــالح گوســفند ســیاه -کــه معــادل 
گاو پیشــانی ســفید فارســی اســت- اســت. در زبــان انگلیســی 
نمــاد تفــاوت، یــک گوســفند شورشــی اســت بــا لکه ای ســفید 
بــر روی پیشــانی؛ همــان لکــه ای کــه شــاهین تــا قبل شــورش 
ــکور  ــه  ش ــد. رابط ــان می کن ــش پنه ــر موهای ــختی زی به س
و شــاهین در آغــاز رابطــه ای شــبیه بــه آن چــه میــان یــک 
مریــد و مــرادی یــا پــدری کــه نســبت بــه فرزنــد ناتــوان و 
خطــاکارش، رافــت و مماشــات دارد، اســت. ولــی بــه مــرور 
ــی چنــدان  ــده از رمــه اصل ــن گوســفند جامان ــم ای در می یابی
ــا حتــی کم تــوان نیســت. حــاال ایــن گوســفند  ــوان ی هــم نات
شورشــی بیــدار می شــود. او می دانــد چوپــان را چه طــور آزار 
ــد  ــرد. هرچن ــد چه طــور بیشــترین ســود را بب بدهــد، می دان
کــه بنــا بــه ذات حریــص و غریــزه  آز انســانی ســرانجامی جز 
ــی  ــه همــان تجل ــد. کودکــی ک ــوان نمی یاب ــک کــودک نات ی
دایــره وار سرنوشــت شــاهین در ایــن جهــان اســت. ناتوانــی، 
در هنگامــه  چوپانــی در جســت وجوی رســیدن بــه رســتگاری 

و ســاختن آینــده ای متفــاوت بــرای ناتــوان دیگــری اســت.

از فیلم هــای هالیــوودی شــود و رده فیلم هــای مافیایــی را 
ــه  ــا جایــی کــه ســرجو لئون ــر گانگســتری بیافزایــد. ت ــه ژان ب
ــه  ــترن« از جمل ــر »وس ــای ژان ــاخص فیلم ه ــردان ش ،کارگ
فیلــم »خــوب، بــد، زشــت«، دقیقــا از ایــن ایــده بــرای ســاخت 
ــرد.  ــره می ب ــکا« به ــود »روزی روزگاری آمری ــر خ ــن اث آخری
حتــی بازیگــر نقــش اول فیلــم، »رابــرت دنیــرو«، از بازیگــران 
ــث  ــتانی باع ــالوده داس ــن ش ــت. ای ــده« اس ــی »پدرخوان اصل
ــان  ــا از می ــی حتم ــکاران آمریکای ــه »تبه ــر ک ــن تفک ــد ای ش
مهاجــران هســتند«، روتیــن و برجســته شــود؛ به طــوری کــه 
گویــی نمی تــوان فیلــم اکشــن هالیــوودی ســاخت کــه در آن 
تبهــکاران از ایتالیــا، مکزیــک، ایرلنــد، کوبــا و یا کلمبیا نباشــند. 
ــکار مهاجــر«  ــده »تبه ــه از ای ــای مطرحــی ک ــه فیلم ه از جمل
بهــره برده انــد، می تــوان بــه »صــورت زخمــی« )بــا درخشــش 
»آل پاچینــو« بــه عنــوان یــک قاچاقچــی اهــل کوبــا(، »کازینو« 
ــردان  ــیزی« )کارگ ــن اسکورس ــی »مارتی ــم مافیای ــن فیل بهتری
ــا  ــید!( ب ــو« می شناس ــا »دی کاپری ــا را ب ــه آن ه ــی ک فیلم های
بــازی »رابــرت دنیــرو«، »تــازه وارد« بــا بــازی »مارلــون براندو« 
)در قالــب همــان نقشــی کــه در پدرخوانده بــازی کــرد( و فیلم 
دیگــری از »مارتیــن اسکورســیزی« بــه نــام »رفقــای خــوب« 
ــا بــازی »رابــرت دنیــرو« در نقــش یــک تبهــکار ایرلنــدی،  ب
ــم  ــی فیل ــاد شــده بازیگــران اصل اشــاره کــرد. در فیلم هــای ی
پدرخوانــده نیــز در نقش هــای مشــابه بــه کار گرفتــه شــده اند. 
ــدگاری  ــر مان ــن اســت کــه عــالوه ب ــن مــورد حاکــی از ای ای
خــود پدرخوانــده، بازیگــران آن نیــز در نقش هایشــان مانــدگار 
ــوپرانو ها«  ــریال »س ــده س ــای ذکرش ــارغ از فیلم ه ــده اند. ف ش
ــوان از آن  ــه می ت ــد ک ــش ش ــی او« پخ ــبکه »اچ ب ــز از ش نی
بــه عنــوان ســریال »پدرخوانــده« هــم یــاد کــرد؛ چیــزی کــه 
شــاید »فرانســیس کاپــوال« )کارگــردان پدرخوانــده( فقــط زمان 

ســاخت آن را نداشــت.

بی مــورد منتهــی بــه خشــونت فیزیکــی، همــه و همــه تصویــر 
ــونت های کالن و  ــازند؛ خش ــم را می س ــتانی فیل ــان داس و بنی
منطبــق بــر تعریــف جامعــه از خشــونت و حتــی ظریف تریــن 
ــل و  ــدر منفع ــک پ ــم ی ــونت و ظل ــل خش ــونت ها، مث خش
ناتــوان در تبعیــض میــان فرزنــد خونــی بــا پســر ناتنــی اش. 
ــه  ــی ب ــونت دارد وقت ــم خش ــقی ه ــی در عاش ــاهین حت ش

ــد. ــه می کن ــگاه مراجع ــه آرایش ــری ب ــت وجوی دخت جس
هرچنــد در مــواردی چــون نداشــتن پیشــینه  درســت 
نصیحــت وار،  نطق هــای  یــا  مونولوگ هــا  شــخصیت ها، 
بی ســرانجامی کلــی افــراد نیــز از نقــاط ضعــف فیلم نامــه ای و 
کارگردانــی دانســته شــده اند. بــا ایــن همــه هرگــز نمی تــوان 
ســر تعظیــم در مقابــل اثــری چنیــن انســانی و چنیــن هنــری 
ــن  ــروز شــاید کامل تری ــه ام ــا ب ــه ت ــری ک ــاورد. اث ــرود نی ف
ــش  ــنده و کارگردان ــه  نویس ــاختمان را در کارنام ــت و س باف
دارد؛ اثــری از جنــس فانتــزی در عیــن واقعیــت یــا واقعیــت 
ــینما  ــر، ذات س ــه هن ــی ک ــزی. فیلم ــان فانت ــت بی در نهای
ــد  ــان می ده ــو نش ــن نح ــه بهتری ــاع را ب ــزارش اجتم و گ
ــان می شــود  ــدون چوپ ــا ب ــم آی ــا فکــر کنی ــا و باره ــا باره ت

ــرد؟ ــی ک زندگ

ناگهــان هنــگام خریــد توســط افــراد ناشناســی مــورد ســوء قصــد 
قــرار می گیــرد و بــه او تیرانــدازی می شــود. پدرخوانــده قدرتمنــد 
همچــون جســمی بی جــان راهــی بیمارســتان شــده و بــه ظاهــر، 
دوران شــکوه و اقتــدار وی بــه پایــان رســیده اســت. امــروزه ایــن 
ترفنــد در دنیــای ســینما تحــت عنــوان لــوال شــناخته می شــود 
کــه فیلــم را بــه دو دوره دوران شــکوه و دوران افول تقســیم کــرده و 
آن هــا را بــه یک دیگــر متصــل می کنــد. در فیلــم پدرخوانــده ایــن 
لــوال را تنهــا بــرای »دون ویتــو کارلئونــه« نمی بینیــد بلکــه بــرای 
اشــخاص بســیاری در فیلــم ایــن اتفــاق رخ می دهــد کــه بــه نوعی 
جابه جایــی در قــدرت را مقابــل چشــم مخاطــب قــرار می دهــد. 
ــاهده  ــماری مش ــای بی ش ــدرت در فیلم ه ــوالی ق ــی و ل جابه جای
شــده کــه نیــازی بــه بیــان آن هــا نیســت. شــاید بهتــر اســت بــه 
دنبــال فیلم هایــی باشــیم کــه از ایــن دو ایده اســتفاده نکرده باشــند.

از فرش به عرش
ــه  ــری متوجــه می شــود ک ــم شــیمی در آســتانه پی ــک معل ی
ــواد  ــد م ــر خــود تولی ــی عم ســرطان دارد و در ســال های پایان
مخــدر را بــه عنــوان راه گــذران زندگــی انتخاب می کند. ســریال 
فوق العــاده محبــوب »افسارگســیخته« یــا همان »بریکینــگ بد« 
معــروف بــا بــازی شایســته »برایان کرنســتون« شــاید بــه ظاهر 
ارتباطــی بــا پدرخوانــده نداشــته باشــد اما مســیر »والتــر وایت« 
ــکا همــان راه  ــه غــول مــواد مخــدر آمری از یــک فــرد تنهــا ب
»ویتــو کارلئونــه« تنهایــی اســت کــه هیــچ راهــی برایــش نمانده 

ــا ناامیــدی دچــار فســاد می شــود و.... و ب
ســری فیلــم پدرخوانــده ســایه ای بســیار گســترده تر از آن چــه 
بیــان کردیــم بــر ســینمای هالیــوودی داشــته اســت کــه اگــر 
بخواهیــم آن هــا را روی کاغــذ بررســی کنیــم از متــن فیلم نامــه 
ــب  ــه کس ــد ب ــه عالقه من ــی ک ــد. در صورت ــاوز می کن آن تج
اطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه هســتید می توانیــد مســتند 

»تاثیــر پدرخوانــده« محصــول ســال ۲۰۱۲ را تماشــا کنیــد.

آمنه مجذوب صفا
دکترای ادبیات فارسی 9۶
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ــوم  ــبکه س ــریالی در ش ــا س ــیاری ب ــیدی را بس ــن س هوم
کــه  هرچنــد  شــناختند.  هشــتاد  دهــه  در  تلویزیــون 
خوش بختانــه از ایــن قالــب خــارج شــد و خــود را بــه نحــوی 
دیگــر بــه سینمادوســتان ایرانــی شناســاند. ســیدی در مقــام 
ــینمای  ــتین ها را در س ــیاری از نخس ــینما بس ــک عشــق س ی
ــران رقــم زد؛ نخســتین کســی کــه دختــران و پســرانی را  ای
ــم  ــرد ه ــا گ ــکان و فض ــک م ــت در ی ــبت و محرمی بی نس
ــالت  ــکالت و معض ــه مش ــاخت، ب ــی س ــم ویدیوی آورد، فیل
بلــوغ یــک پســر در تهــران پرداخــت، یکــی از جنجالی تریــن 
دنبــال  را  ایــران  جنایــی  پرونده هــای  طوالنی تریــن  و 
ــر آن پرداخــت  ــاد ب ــر مخــرب اعتی ــن و تاثی ــه ذه ــرد، ب ک
ــدون  ــه ب ــه  جامع ــن ترین الی ــه خش ــه ب ــن تجرب و در آخری
ــت.  ــوگیری پرداخ ــا س ــراط ی ــوری، اف ــه خودسانس هیچ گون
بــا مــروری بــر کارنامــه  او نــگاه خــاص و تحســین برانگیــز 
ــا  ــو ی ــینمای تارانتین ــوص س ــان، به خص ــینمای جه ــه س او ب
ــزه  ــر او ایرانی ــا هن ــرد. ام ــاهده ک ــوان مش ــر را می ت فینچ
ــه نقــل  ــن کارگردان هاســت. ب کــردن فضــای فیلم ســازی ای
از صوفیــا نصرالهــی و چنــد منتقــد دیگــر، ایــن امــر بیانگــر 
هنرمنــدی ســیدی اســت کــه فیلــم ســیاه ســاخته ولــی بــه 
ورطــه  ســیاه نمایی نیافتــاده  اســت. بــا بیــان ایــن مقدمــه بــه 
خــود فیلــم می پردازیــم کــه تــا بــه امــروز در صــدر فــروش 

ــه  اســت. ــینماها قرارگرفت س
فیلــم داســتان پیچیــده ای نــدارد؛ ســه بــرادر در یــک 
حلبی آبــاد. امــا این کــه شــرایط و فضــای زندگــی ایــن 
بــرادران تــا چــه انــدازه بــدون هیــچ اغــراق یــا بزرگ نمایــی 
بــرای همــه آشناســت می توانــد نکتــه ای قابــل تامــل باشــد. 
فضــای حاشیه نشــینی و خشــونت ترســیمی در ایــن فیلــم بــا 
آن چــه در فیلم هایــی چــون ابــد  و  یــک روز یــا حتــی خشــم 
ــس  ــاوت دارد. جن ــم تف ــیدی می بینی ــود س ــوی خ و هیاه
خشــونت یــا فقــر ایــن فیلــم در عیــن معمولــی بــودن، قابــل 
فهــم اســت. محلــه ای کــه صــدای موتــور ســاکنانش پلیس را 
ــا  ــاز دارد. درگیری ه ــز نی ــفندان بی مغ ــه گوس ــاند، ب می ترس
نیــز از جنــس همــان درگیری هــای بی مغــز و پیــروی 
ــیر  ــفند مس ــک گوس ــان ی ــن می ــا در ای ــت. ام ــان اس چوپ
ــفندی  ــه گوس ــوال این ک ــد. اص ــاب می کن ــی را انتخ متفاوت
دســت بــه انتخــاب بزنــد خــود نیــز وجهــی دیگــر از پویایــی 
فلســفی در عیــن احتــرام بــه ســنت ســینمایی غربــی را بــه 

اگــر عاشــق قــاب ســینما هســتید و بــرای تماشــا ارزش قائلیــد، 
آرمــان فیلــم »پدرخوانــده« پیشــنهادی اســت کــه نمی توانیــد 
ــراوان  ــات ف ــا مخلف ــی ب ــزای ایتالیای ــک پیت ــد! ی آن را رد کنی
ــه را گرســنه  ــاب را ســیراب و ذائقه هــای ناپخت کــه ســالیق ن
نگــه مــی دارد. بــه طــوری کــه حتــی خــود »آل پاچینــو« هنــگام 
ــاخته  ــه س ــی ک ــن فیلم ــده آن را بدتری ــرداری پدرخوان فیلم ب
شــده اســت خوانــد، امــا حــال اگــر از او دربــاره پدرخوانده ســوال 
کنیــد می گویــد بهتریــن نقشــی اســت کــه بــازی کــرده اســت. 
ایــن دوگانگــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه تماشــای پدرخوانــده 
نیــاز بــه ســواد دیــدن دارد و در صورتــی کــه چشــم ناآزمــوده 
داشــته باشــید، ممکــن اســت بــرای شــما جــذاب نباشــد. امــا 
در هرحــال پیشــنهاد می کنــم کــه اگــر تــا امــروز ایــن فیلــم را 
تماشــا نکرده ایــد، حتمــا آن را ببینیــد؛ یــا از آن لــذت خواهیــد 
بــرد و یــا حداقــل می توانیــد بــه دوســتان تان بگوییــد کــه ایــن 

ــد. ــم را تماشــا کرده ای فیل
پدرخوانــده تاثیــر فراوانــی بــر پــرده ســینما داشــته اســت امــا 
اگــر بخواهیــم عصــاره آن هــا را بگیریــم، چهار ســتون ســینمایی 
ــه  ــی هرچ ــه زیبای ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــی می مان ــته باق برجس
تمام تــر بــه بنــای هالیــوود افــزوده اســت. در ادامــه بــه شــرح 
مختصــری از ایــن تاثیــر در چهــار قســمت مجــزا می پــردازم.

بچه های تبهکار نیویورک
یــک عــده ایتالیایــی نگون بخــت کــه پــس از جنگ جهانــی در 
وطن شــان بــه خــاک ســیاه نشســته اند، بــه آمریــکا مهاجــرت 
ــد  ــورک ق ــی در نیوی ــوی مافیای ــا خ ــان ب ــرده و کودکان ش ک
می کشــند. همیــن آغــاز نوســتالژیک »ماریــو پــوزو« در 
ــیاری  ــش بس ــا الهام بخ ــود ت ــی ب ــده کاف ــتان پدرخوان داس

داســتان فیلــم پیچیــده نیســت امــا ســاختار فیلــم و اســتفاده  
به جــا از عناصــر تاثیرگــذار مثــل موســیقی، رنــگ، چیدمــان 
صحنــه، صداگــذاری، فیلم بــرداری، همــه و همــه در خدمــت 
بیــان داســتانی پیش پــا افتــاده بــه بهتریــن نحــو حضــور یافته 
ــاز و در  ــت فیلمس ــا در خدم ــه این ه ــد. هم ــل می کنن و عم
پیش بــرد داســتان بســیار موثــر هســتند. فیلــم در هــر یــک 
ــاز  ــه ب ــد ک ــاز می کن ــازه را ب ــره ت ــک گ ــی، ی ــوم زمان س
هــم بیانگــر رعایــت تمــام نــکات فیلم ســازی ســید فیلــدی 
)Syd Field( اســت. بازیگــران فیلــم نمادیــن و معمولــی 
هســتند و شــخصیت های چنــدان پیچیــده ای را بــه مــا 
ــاه  ــد کوت ــک در حضــور هرچن ــر ی ــا ه ــد ام نشــان نمی دهن
خــود، موثرتریــن هســتند. نــوع نــگاه فیلمســاز بــه موضــوع و 
بیــان دقیــق موقعیــت نیــاز شــخصیت پردازی بســیار ریــز و 
موشــکافانه را از کارگــردان گرفتــه و او را در ســاخت و ارائــه 

ــازد.  ــق می س ــخصیت ها موف ــواع ش ان
بایــد اذعــان داشــت کــه فیلــم تصویرگــر خشــونت نیســت 
بلکــه دربــاره  خشــونت اســت؛ خشــونت در الیه هــای مختلف 
و وجــوه گوناگــون، در کالم، در عمــل و در صــوت. کالم  تلخ و 
متلک هــای میــان گوســفندان، رکاکــت چشــمی، غیرت هــای 

رویای آمریکایی فاسد
در فیلــم پدرخوانــده مشــاهده می شــود کــه ســران سیاســی و 
قدرت هــای اقتصــادی -کــه قــرار بــود »رویــای آمریکایــی« را 
بســازند و بــه اصطــالح آمریــکا آزادشــان را آباد کننــد- همگی 
بــه طــور مســتقیم بــا مافیــا در ارتباط هســتند. بــه عنــوان مثال 
کاراکتــر »مــو گریــن« در فیلــم، مــرد اول توســعه و ســازندگی 
ــز  ــا و مراک ــاخت هتل ه ــا س ــه ب ــهر »الس وگاس« اســت ک ش
تفریحــی بــه راس هــرم در مافیــای شــرط بندی تبدیــل شــده 
اســت. ایــن دقیقــا جایــی اســت کــه مفهــوم رویایــی آمریکایــی 
بــه ســخره گرفتــه می شــود. جالــب اســت بدانیــد کــه نــام »مو 
گریــن« از ترکیــب نــام ســه رهبــر باندهــای جنایــت کاری در 
الس وگاس مشــتق شــده در حالی کــه خصوصیــات رفتــاری وی 
از »باگســی ســیگل« ســازنده الس وگاســی گرفتــه شــده اســت. 
آشــکارتر از ایــن کاراکتــر سکانســی اســت کــه در آن مجســمه 
آزادی شــاهد و ناظــر قتــل در گنــدم زار اســت. ایــن حــرکات 
ــی را  ــای آمریکای ــت روی ــوزو« شکس ــو پ ــمندانه »ماری هوش
به طــرز محسوســی بیــان می کنــد. ایــن گوهــر ســینمایی کــه از 
معــدن پدرخوانده اســتخراج شــده مســبب خلق شــخصیت های 
سیاســی فاســد در دنیــای هالیــوود شــد کــه امثــال آن را حتمــا 
ــد. »مهاجــر«، »صــورت  ــای ســینمایی تماشــا کرده ای در فیلم ه
ــکا«،  ــرب«، »روزی روزگاری آمری ــی«، »روزی روزگاری غ زخم
»تاریــخ مجهــول آمریــکا«، »مرثیــه ای بــر یــک رویــا«، » ســه 
بیلبــورد خــارج از ابینــگ، میــزوری«، »در بارانــداز«، »شــکارچی 
ــتند  ــی هس ــون دالری« و... فیلم های ــک میلی ــه ی ــوزن«، »بچ گ
ــی« را ســاختند  ــای آمریکای کــه سلســله فیلم هــای »ضــد روی
و هنــوز طومــار ایــن فیلم هــا بــه انتهــای خــود نرســیده اســت؛ 

فیلم هایــی کــه همگــی بــا یــک پدرخوانــده آغــاز شــدند.
لوالی قدرت

در بحبوحــه قــدرت »دون ویتــو کارلئونــه« بــه عنــوان پدرخوانــده، 



بازگشت کارت سوخت قطعی شد

بــه گــزارش ایســنا، قدم هــای اولیــه بــرای بازگردانــدن کارت ســوخت از زمســتان ســال گذشــته بــا اطالعیــه شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی برداشــته شــد و شــرکت مذکــور همــان زمــان اعــالم کرد طبــق مصوبه مجلس شــورای اســالمی، اســتفاده از کارت ســوخت 

بــرای متقاضیــان ســوخت گیری خــودرو بــار دیگــر الزامــی خواهد شــد.
ضمــن اعــالم ایــن خبــر هم چنیــن تاکیــد شــد مالــکان خــودرو و موتــور ســیکلتی کــه کارت ســوخت خــود را گــم کرده انــد از ســوم آذرمــاه 

ضرب االجــل ۲۱ روزه بــرای ثبــت درخواســت دریافــت کارت ســوخت اقــدام کننــد.
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سلطنت دالر

پایان برزخ بی هویتی

پــول بــدون پشــتوانه حقیقی اســت کــه به علت ارز ســپرده بــودن، 
باعــث تســلط پولــی آمریــکا بــر ارز ســایر کشــورها شــده اســت. 
مقامــات کشــور چیــن بارهــا طــی ســخنرانی های مختلــف، دالر را 
عامــل بســیاری از مشــکالت اعــم از بحــران ســال ۲۰۰۸ آمریکا و 

تســلط اقتصــادی ایــن کشــور می دانند.
دالر طــی ۷۰ ســال گذشــته بــا اختــالف، ارز مســلط در مبادله های 
تجــاری جهــان بوده اســت. دو ســوم از ذخایــر ارزی بــه ارزش 6/۹ 
تریلیــون دالر، بــه دالر نگهــداری می شــود. طبق گــزارش صندوق 
بین المللــی پــول، پــس از دالر بــا 6۳/۵ درصــد، یــورو، یــن و پونــد 
بــه ترتیــب بــا ۲۰، 4/۵ و 4/۵ درصد بیشــترین حجــم ذخیره های 
ارزی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. در ایــن میــان یــوآن چین در 
جایــگاه ششــم قــرار دارد کــه حــدود ۱/۱ درصــد از کل مبــادالت 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه بــه طــور قطــع بــا افزایش 
۱۰۰ میلیــارد دالری اســتفاده از یــوآن، جایــگاه ایــن ارز بــه زودی 

تقویت خواهدشــد.
از ســوی دیگــر امســال بــرای نخســتین بار بونــدس بانــک، بانــک 
مرکــزی آلمــان، اعــالم کــرد کــه درصــدد نگهــداری بخشــی از 
ذخیره هــا بــه یــوآن اســت. عضــو اصلــی بانــک مرکــزی آلمــان 
طــی کنفرانــس اقتصــادی هنگ کنــگ اعــالم کــرد در نظــر دارند 
بخشــی از ســپرده ها را بــه یــوآن بپذیرنــد. از طــرف دیگــر، بانــک 
مرکــزی فرانســه نیــز اعــالم کــرد کــه در حــال حاضــر بخشــی 
ــه از آن جــا  ــوآن اســت. البت ــه ی از ســپرده های خارجــی آن هــا ب
کــه به طــور کلــی پشــتوانه پــول در حــال حاضر بــا دالر ســنجیده 

خواهــد داشــت و از حمایت هــای قانونــی برخــوردار نخواهدبــود.
حــال ســوال ایــن اســت کــه طبــق قوانیــن کشــور، چه اشــخاصی 
ــی  ــون مدن ــاده ۹۷6 قان ــوند؟ م ــوب می ش ــران محس ــه ای تبع
ــرده اســت؛   ــام ب ــه ایــن ســوال پاســخ داده و اتبــاع ایرانــی را ن ب
۱- کلیــه ســاکنین ایــران بــه اســتثنای اشــخاصی کــه تبعیــت 
خارجــی آن هــا مســلم باشد.۲-کســانی کــه پــدر آن هــا ایرانــی 
اســت اعــم از این کــه در ایــران یــا خــارج از کشــور متولــد شــده 
ــادر  ــدر و م ــد شــده و پ ــران متول ــه در ای باشــند. ۳-کســانی ک
آنــان غیرمعلــوم باشــند. 4- کســانی کــه در ایــران از پــدر و مادر 
ــود  ــده به وج ــد ش ــران متول ــا در ای ــی از آن ه ــه یک ــی ک خارج
آمده انــد. ۵- کســانی کــه در ایــران از پــدری کــه تبعــه خارجــه 
اســت به وجودآمــده و بالفاصلــه پــس از رســیدن بــه ســن هجده 
ــته  ــت داش ــران اقام ــر در ای ــال دیگ ــل یک س ــام الاق ــال تم س
باشــند. 6- هــر زن تبعــه خارجی که شــوهر ایرانی داشــته باشــد. 
۷- هــر تبعــه خارجــی کــه تابعیــت ایــران را کســب کرده باشــد.

ــه  ــا ب ــک از بنده ــود در هیچ ی ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
فرزنــدان حاصــل ازدواج مــادران ایرانــی و پــدران خارجــی اشــاره ای 
نشــده اســت. درصورتی کــه ایــن مــاده قانونــی اصــالح می شــد، 
می توانســت ایــن فرزنــدان را نیــز شــامل شــود امــا قانونگــذار در 
ســال ۱۳۸۵ »مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیف تابعیــت فرزندان 
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی« را بــه تصویــب 
رســاند و متاســفانه وضعیــت فرزنــدان زیــر ۱۸ ســال مســکوت 
باقــی مانــد. اگرچــه مقنــن بــا تصویــب ایــن مــاده  واحــده بخشــی 
از مشــکالت را رفــع کــرد، امــا هنــوز مشــکالت مربــوط بــه ایــن 
مســئله گریبان گیــر کشــور اســت؛ معمــوال پــدران ایــن فرزنــدان 
ســال ها ســاکن ایــران بوده انــد لــذا دولــت متبــوع آنــان نیــز بــه 
علــت عــدم احــراز علقــه معنــوی ایــن فرزنــدان بــا کشــوری کــه 
هیــچ گاه در آن نبوده انــد )کشــور متبــوع پــدر( بــه آن هــا تابعیــت 

غیرممکــن باشــد؛ دلیــل اول را می تــوان عــدم شــفافیت در اقتصاد 
چیــن عنــوان کــرد. اقتصــاد چیــن در حــال حاضــر دارای نهادهــا و 
قوانیــن بســیاری اســت که از بازرســی و بررســی دقیق و شــفافیت 
در ایــن کشــور بــه طــور کلــی جلوگیــری می کنــد. البتــه به تازگی 
چیــن اقداماتــی در جهــت بهبــود این شــرایط داشــته اســت اما به 
نظــر می رســد تــا حــد مطلــوب فاصلــه بســیاری دارد برخــالف 
شــرایط آمریــکا که فضــای اقتصــادی بســیار مطلــوب و نهادهای 
مشــخص و شــفافیت بــاال را داراســت. دلیــل دوم که نشــان دهنده 
عــدم توانایــی چیــن در حــال حاضــر بــرای بــه کنــار رانــدن دالر 
ــداری وضعیــت دالر  ــر پای ــوآن در براب اســت، نوســانات ارزش ی
اســت. دالر در طــی ســالیان همــواره ارزی قابل اعتمــاد بــرای تمــام 
مبــادالت خارجــی بــوده اســت کــه ارزش آن بــا توجه به پشــتوانه 
پولــی همــواره تقریبــا ثابت بــود برعکــس یوآن کــه در طــی زمان 

نوســانات زیــادی را شــاهد بــوده اســت.
در نهایــت اگــر بخواهیــم مســئله جایگزینــی دالر را در کوتاه مدت 
در نظــر بگیریــم، به نتیجــه ای نخواهیم رســید. اما اگــر بخواهیم در 
بلند مــدت بررســی کنیــم، بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه قرائن 
ذکــر شــده، جهــان بــه ســمت چنــد ارزی شــدن و یــا حتــی اقبال 
نشــان دادن بــه یــوآن چیــن پیش خواهــد رفــت. شــاید در آینده، 
چیــن بــا تعدیــل قوانیــن و تســهیل وضعیت نهــادی کشــور خود، 
بتوانــد شــرایط مناســبی را جهــت از میــان بــردن تســلط دالر بــر 
بــازار جهانــی فراهــم آورد امــا بــه طــور قطــع در حــال حاضــر این 

تســلط امکان پذیر نیســت.

تابعیــت بر اســاس سیســتم خــاک را نیــز قبول نکــرده اســت. این 
گــروه هم چنیــن معتقدند بــا عدم اعطــای تابعیــت، آمار دقیقــی از 
جمعیــت افــراد فاقــد تابعیــت نداریــم و به تبــع آن نه تنهــا امنیت 
کشــور تامیــن نمی شــود بلکــه شناســایی ایــن اشــخاص بســیار 
دشــوار خواهــد شــد و ایــن مســئله می توانــد بــه افزایــش جرایــم 

و عــدم توانایــی در کشــف آن بیانجامــد. 
ســال گذشــته وزارت رفــاه آمــار تکان دهنــده ای را اعــالم کــرد. بــر 
اســاس خود اظهــاری 4۹ هــزار و ۹6 فرزنــد فاقد شناســنامه بودند. 
در راســتای سرشــماری صورت گرفته، ۱4 ملیت شناســایی شــدند 
کــه بــا زنــان ایرانــی ازدواج  کرده انــد و در ایران ســاکن هســتند، اما 
فرزندانشــان شناســنامه ندارنــد و به همیــن علت بســیاری از آن ها 
نمی تواننــد بــه مدرســه بروند. البتــه مصوبه آمــوزش اتبــاع بیگانه 
در ســال ۹4 اصــالح و اجــازه داده شــد تــا افــراد نیازمنــد آمــوزش 
بــدون بــرگ هویتــی و بــا بــرگ حمایــت تحصیلــی بتواننــد ورود 
کننــد و آمــوزش ببینــد. اما بــر اســاس آمار ایــن خوداظهــاری، ۲۱ 
درصــد از ایــن کــودکان بــه ســن مدرســه نرســیده اند، ۲۷ درصــد 
در ســن تحصیــل هســتند، 6 درصــد فارغ التحصیــل شــده اند، ۲۵ 
درصــد تــرک تحصیــل کردنــد و ۲۹ درصــد نیــز اصــالً مدرســه 
نرفته انــد. اکثــر ایــن خانوارها از نظــر رفاهــی در وضعیت نامطلوبی 
بــه ســر می برنــد. 6۰ درصــد ایــن خانوارهــا در ۳ دهــک پاییــن 
ــه پوشــش  قــرار دارنــد و بیــش از ۷۰ درصــد نیــز فاقــد هرگون
ــار  ــن آم ــه ای ــد ب ــت نبای ــر اس ــه ذک ــتند. الزم ب ــه ای هس بیم
تکان دهنــده خوش بیــن باشــیم چــرا کــه ایــن خوداظهــاری صرفــا 
در برگیرنــده مادرانــی بــود کــه هــم در جریــان ارســال پیامــک 
وزارت رفــاه قــرار گرفتــه بودنــد و هــم خودشــان دارای شناســنامه 
بودنــد. بــه گفتــه وزارت رفاه واقعیت مســئله احتماال ناخوشــایندتر 

از ایــن آمــار خواهــد بــود. 
امــا به تازگــی هیــات دولــت الیحــه »اصــالح قانون تعییــن تکلیف 
تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجی« 
را تصویــب کــرد و بــرای اصــالح قانــون فعلــی بــه مجلس ارســال 
کــرد. بــه موجــب ایــن الیحــه، فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان 
ایرانــی بــا مــردان خارجــی، تــا قبــل از ۱۸ ســالگی بــه درخواســت 
مــادر و پــس از ۱۸ ســالگی بــه درخواســت خودشــان می تواننــد 
تقاضــای تابعیــت ایرانــی نمــوده و شناســنامه ایرانــی دریافت کنند. 
الیحــه مذکــور موحــب برخــورداری کــودکان از حقــوق اجتماعی، 
حــق اقامــت پایــدار، رفع تبعیــض، بهبود کیفیــت زندگــی، افزایش 
علقــه ایــن افــراد با ســرزمین مــادری خواهد شــد. این اقــدام دولت 
ضمــن اصــالح سیســتم تابعیــت، گامــی موثــر در جهــت رعایــت 
ــا  ــق ب ــی و منطب ــناد بین الملل ــا اس ــو ب ــیتی هم س ــت جنس عدال
ارزش هــای دینــی و انســانی بــا تکیــه بــر ضرورت هــای اجتماعــی 
اســت کــه در نهایــت از بــروز مشــکالت ناشــی از کــودکان کار، 
کــودکان بی سرپرســت، فاقد هویــت، کــودکان خیابانــی و نابهنجار 
و بزهــکار جلوگیــری می کنــد. هرچنــد این اقــدام دیرهنگام اســت 
و هزینه هــای ســنگین انســانی و اجتماعــی در ایــن حــوزه را چبــران 
نمی کنــد امــا اتخــاذ ایــن تدبیــر در زمــان فعلــی نیــز می توانــد 

متضمــن حمایــت بعــد از تولــد ایــن فرزندان باشــد.

علی عبادتیان
کارشناسی اقتصاد 94

فرناز محمدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 9۵

ــاه امســال خبرگزاری هــای اقتصــادی از آغــاز  بیســتم خــرداد م
فعالیــت  دو کشــور چیــن و روســیه در اســتفاده از ارزهــای داخلــی 
خــود بــرای مبــادالت میــان دو کشــور -کــه طبــق پیش بینی هــا 
ــر  ــد- خب ــارد دالر می رس ــه ۱۰۰ میلی ــال ۲۰۱۸ ب ــان س ــا پای ت
دادنــد. از طرفــی ســال گذشــته شــی جین پینــگ، رئیــس جمهور 
جمهــوری خلــق چیــن، در ســخنرانی خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کــرد کــه زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه چیــن جایــگاه مرکزی 
را در اقتصــاد جهــان بگیــرد. بــا آغــاز دور جدیــد تحریم هــا علیــه 
ایــران، اخبــار حاکــی از آن اســت کــه ایــران نیــز در زمینــه مبادله 
بــا ارزهــای منطقــه ای و ملــی بــه دو کشــور فــوق پیوســته اســت. 
کشــور ترکیــه نیــز پــس از قــرار گرفتــن در لیســت تحریم هــای 
ایــاالت متحــده و هم چنیــن پــس از توییــت جنجالی ترامــپ -که 
باعــث ســقوط ارزش ۲۰ درصــدی لیــر شــد- مایــل بــه پیوســتن 
بــه ایــن اتحــاد علیــه اســتفاده از دالر در تبــادل مابیــن کشــورهای 
مختلــف شــد. در حالی کــه دولــت ترامــپ بیــش از پیــش در حال 
تحریم و وارد کردن فشــار اقتصادی به ســایر کشورهاســت، دور از 
ذهــن بــه نظــر نمی رســد کــه تعــداد ایــن کشــورها افزایــش یابد.

عــالوه بــر ایــن، دالر از دهــه ۱۹۲۰ به عنــوان ارز رایج ســپرده های 
بین المللــی شــناخته می شــود کــه ایــن مهم موجــب برتــری پولی 
دالر بــر ارز ســایر کشــورها شــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر دالر، 

هویــت یکــی از حقــوق مســلم کــودکان اســت. داشــتن هویــت 
ــت،  ــخصی اس ــر ش ــق ه ــه ح ــر این ک ــالوه ب ــنامه ع و شناس
پیش زمینــه ای بــرای حفــظ امنیــت اجتماعــی، امنیــت فرهنگــی 
ــذا هیــچ  و امنیــت سیاســی هــر کشــوری محســوب می شــود ل
کشــوری نبایــد از موضــوع عــدم تابعیــت و بــه تبــع آن بی هویتی 

ــذرد. ــاوت بگ ــودکان بی تف ک
تابعیــت، رابطــه  سیاســی شــخص بــا دولــت معینــی اســت کــه 
واجــد آثــار حقوقــی می باشــد و تعلــق فــرد بــه جامعه مشــخصی 
را نشــان می دهــد. از آن جــا کــه تابعیــت از اختیــارات حاکمیــت 
اســت، قاعدتــا اعطــای آن بــا ســخت گیری همــراه اســت. در ابتدا 
بــه توضیــح مختصــری از سیســتم های اعطــای تابعیت و ســپس 
بــه بررســی قانــون و وضــع موجــود می پــردازم. تابعیت انتســابی 
ــه اشــخاص اعطــا می شــود؛ سیســتم  ــر اســاس دو سیســتم ب ب
خــون و سیســتم خــاک. سیســتم خــون از طریق نســب بــه افراد 
منتقــل می شــود؛ یعنــی طفــل به محــض تولــد تابعیــت والدیــن 
خــود را دارا می شــود و چنان چــه تابعیــت والدیــن متفاوت باشــد، 
رویکــرد کشــورها متفــاوت خواهــد بــود؛ کشــورها اصــوال در این 
ــی  ــی تفاوت ــا برخ ــد ام ــالک می دانن ــدر را م ــت پ ــوارد تابعی م
میــان اعتبــار تابعیــت پــدر و مــادر نمی داننــد و هــر دو تابعیــت 
را بــه فرزنــد تحمیــل می کننــد. در سیســتم خــاک، تابعیــت بــر 
اســاس محــل تولــد شــخص تعییــن می شــود؛ یعنی فــرد تابعیت 
کشــوری را کســب می کنــد کــه در آن جــا متولــد شــده اســت. 
تابعیت اکتســابی نیــز از طریق تحصیل تابعیت بیگانــگان و تغییر 

تابعیــت صــورت می گیــرد. 
ــر ازدواج،  ــت در اث ــن اس ــی ممک ــم گاه ــه می دانی ــور ک همان ط
تابعیــت اشــخاص تغییــر کنــد. از آن جــا کــه در ایــران اصــل بــر 
»وحــدت تابعیــت خانــواده« اســت، طبــق مــاده ۹۸۷ قانــون مدنی، 
معمــوال زن ایرانــی در اثــر ازدواج تابعیــت همســر خــود را کســب 
ــه  ــد ب ــا فــوت همســر، می توان ــه پــس از طــالق ی می کنــد )البت
تابعیــت خــود بازگــردد(. هرچنــد ایــن وحــدت تابعیــت در عمــل 
آثــار مطلوبــی دارد و از تعــارض قوانیــن جلوگیــری می کنــد، امــا از 
آن جــا کــه ایــن تابعیــت بــه صــورت تحمیلــی رخ می دهــد و بــه 
انتخــاب خــود زن نیســت، با اصــل حاکمیــت اراده مطابقت نــدارد. 
هم چنیــن در ایــن نظریــه امنیــت کشــورها تضمیــن نخواهد شــد؛ 
چــرا کــه پذیــرش تابعیت کشــور همســر، صرفــا به واســطه عالقه 
بــه او بــوده اســت و نــه عالقــه بــه کشــور همســر. از ســوی دیگــر 
ازدواج نبایــد موجــب لغــو تابعیــت کشــوری شــود که شــخص با 
آن رابطــه حقوقــی و معنــوی داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن الزم 
بــه ذکــر اســت طبــق مــاده ۱۰6۰ قانــون مدنــی، ازدواج زن ایرانی 
بــا مــرد خارجــی موکــول بــه اجــازه مخصــوص از طــرف دولــت 
اســت و درصورتی کــه ازدواجــی بــدون ایــن مجــوز صــورت گیرد، 
ازدواج مذکــور شــرعی اســت ولــی قانونی نیســت. چنیــن ازدواجی 
ــده  ــان در آین ــدان آن ــن و فرزن ضمانت اجراهــای متعــددی زوجی

می شــود )اکثریــت ذخایــر ارزی بــا دالر اســت(، تبدیــل ذخایــر به 
قیمــت کم شــدن پشــتوانه پــول اتفــاق می افتــد؛ بنابراین کشــورها 
بــا احتیــاط بســیاری اقــدام بــه ایــن عمــل نموده  انــد. بــرای مثــال 
اتحادیــه اروپــا امســال بــا روی خــوش نشــان دادن بــه یــوآن، اعالم 
کــرد کــه ۵۰۰ میلیون یــورو از ذخایر خــود را در قالــب اوراق بهادار 
یــوآن نگهــداری می کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه بانــک مرکزی 
ــر  ــا به ه ــر ارزی دارد. ام ــورو ذخای ــارد ی ــدود 44 میلی ــا ح اروپ
صــورت می تــوان اتفاقــات فــوق را حرکتــی جهانــی بــه ســمت 

یــوآن و چیــن تلقــی کــرد.
 »America First« از طرفــی، سیاســت های ترامــپ بــا شــعار
ــی، شــروع فصــل  ــه اقتصــاد داخل ــکا ب ــت آمری و پرداختــن دول
ــه طوری کــه به مــرور  ــم زد. ب ــی را رق ــدی از تجــارت جهان جدی
ــد.  ــش ش ــر از پی ــی کم رنگ ت ــه جهان ــکا در عرص ــش آمری نق
به طــوری کــه فعــاالن اقتصــاد جهانــی انتظــار دارنــد کــه چیــن 
بتوانــد شــکاف بــه وجــود آمــده توســط آمریــکا را پــر کنــد. بری 
آیکن گرین، اســتاد دانشــگاه برکلــی، در یکــی از اظهارنظــرات خود 
اعــالم می کنــد کــه در آینــده تســلط دالر بــر بــازار جهانــی از بین 
خواهدرفــت و سیســتم چنــد ارزی را برای آینــده جهان پیش بینی 

می کنــد.
ــد  ــن می توان ــوآن چی ــا ی ــه آی ــن  اســت ک ــی ای ــا ســوال اصل ام
جایگزیــن دالر بــه عنــوان ارز مناســب جهــت ذخایــر ارزی ملــل 
باشــد؟ بایــد اذعــان داشــت کــه در حــال حاضــر، علی رغــم تمــام 
رویدادهــای فــوق بــه نظــر می رســد چنیــن اتفاقــی بــه دو دلیــل 

اعطــا نمی کنــد و همیــن امــر موجــب افزایش افــراد فاقــد تابعیت 
در کشــور شــده اســت.

ــود،  ــه ش ــه آن پرداخت ــد ب ــا بای ــه صراحت ــری ک موضــوع دیگ
علــت ورود مــردان اتبــاع ســایر کشــورها بــه ایــران و ازدواج بــا 
ــی  ــن مســئله، یک ســری امتیازات ــت ای ــی اســت. عل ــان ایران زن
ــد.  ــب کنن ــران کس ــون ای ــاس قان ــد براس ــه می توانن ــت ک اس
براســاس مــاده ۹۸۰ قانــون مدنــی، اگــر یــک مــرد خارجــی بــا 
ــد  ــوند، می توان ــدی ش ــب فرزن ــد و صاح ــی ازدواج کن زن ایران
بعــد از پنج ســال حضــور در کشــور اقامــت بگیــرد. طرفیــن در 
برخــی از ایــن ازدواج هــا بنــا بــه دالیــل گوناگــون، مجــوز دولت را 
اخــذ نمی کننــد لــذا نمی تواننــد بــرای فرزنــدان خــود شناســنامه 
بگیرنــد و بــا عواقــب آن مواجــه می شــوند. متاســفانه اعطــای این 
امتیــازات بــه مــردان تبعــه خارجــی و عــدم حمایــت قانونــی و 
ضــروری از زنــان ایرانــی، در عمــل موجــب شــده اســت برخــی 
مــردان خارجــی بــرای اخــذ اقامــت بــه ازدواج بــا ایــن زنــان روی 
آورنــد و پــس از گذشــت مــدت مذکــور، خانــواده خــود را رهــا 
ــد  ــزان طــالق و تعــداد کــودکان فاق ــر می ــه روز ب ــد و روزب کنن

تابعیــت و مشــکالت آن هــا افــزوده شــود. 
برخــی از حقوقدانــان معتقدنــد در اعطــای تابعیــت بــه این گــروه، 
بایســتی مالحظــات سیاســی و امنیتــی رعایــت شــود و لــذا اعطای 
تابعیــت صــورت نگیــرد. از ســوی دیگــر بســیاری از حقوقدانان به 
ــد و تبعیــض موجــود  ــی نقــد وارد کرده ان ــون مدن مــاده ۹۷6 قان
ــد  ــد فرزن ــا می گوی در آن را برنمی تابنــد؛ چــرا کــه مــاده صراحت
حاصــل از ازدواج پــدر و مــادر خارجــی کــه یکــی از آنــان در ایــران 
متولــد شــده باشــد، ایرانــی اســت حــال آن کــه فرزنــدی کــه از 
مــادر ایرانــی و پــدر خارجــی متولــد شــده اســت، تــا ۱۸ ســالگی 
ــی باشــد! در ایــن مــورد قانونگــذار نه تنهــا  ــد تبعــه ایران نمی توان
تابعیــت براســاس سیســتم خــون را نپذیرفتــه اســت، بلکــه حتــی 



نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار نمی شود

حمیــد ضیایی پــرور، مدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی رســانه ای وزارت ارشــاد گفــت: بــه دلیــل برخــی مشــکالت به وجــود 
آمــده در حــوزه چــاپ و نشــر و توزیــع، مطبوعــات وضعیــت خوبــی ندارنــد بــه همیــن دلیــل امســال نمایشــگاه مطبوعــات برگــزار 

نمی شــود. چنــد ســالی اســت کــه تــالش می کنیــم کــه جشــنواره مطبوعــات را احیــاء کنیــم امــا تاکنــون موفــق نشــدیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه کاهــش آمــار نشــر کتــاب اشــاره کــرد و گفــت: تیــراژ برخــی از کتاب هــا به قــدری 
کاهــش یافتــه کــه گاهــی یــک کتــاب حــدود ۱۰۰ نســخه بیشــتر از آن منتشــر نمی شــود و همــه  این هــا بــه خاطــر مشــکالت بــه 

وجــود آمــده در حــوزه چــاپ و نشــر اســت.
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موالنا و اندیشه صلح جهانی

پرفروش ترین کتاب های ماه اخیر در مشهد

دور گردون ها ز موج عشق دان
گرنبودی عشق بفسردی جهان

جهــان را رونق و باشــندگی از عشــق اســت. انگار در برنامه هســتی 
آمــده  اســت کــه بی عشــق، هیــچ چیــز ممکن نیســت و با عشــق، 
هــر محالــی ممکــن می شــود. جهــان بــه وجــود عشــق گــرم بلکه 
ــی  ــنی و گرم ــرده را روش ــای افس ــه جان ه ــردد ک ــی می گ آتش

ــد. می بخش
عشق آن شعله است کو چون برفروخت

ماند ااّل اهلل، باقی جمله سوخت
شــعله عشــق چــون در جــان انســان بر فــروزد، همــه هســتی را 
تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد. اجــزای هســتی کــه بــا عشــق 
ــه  ــده اند. هم ــی ش ــه یک ــد ک ــیده اند، می دانن ــدت رس ــه وح ب
تفرقه هــا در عشــق می ســوزد و خاکســتر می شــود و در آن میــان، 

تنهــا هســتی مطلــق بــر جــای می مانــد و بــس.
ــد و  ــا راه نیاب ــه بی کرانه ه ــا عشــق ب ــه ب ــدام جســم اســت ک ک
افالکــی نشــود و در قالــب جانــی روشــن بــه جهــان هســت مند 
بازنگــردد؟ او بــه ســرزمینی راه می یابــد کــه جملــه زیبایی اســت. 
آشــوب عشــق چنــان کائنات را سرمســت می کنــد که چــاالک و 
بی پــروا بــه ســوی حقیقــت حرکــت می کننــد. در ایــن راه ســپردن 

همــه هســتند و هیچ کــس بــر دیگــری برتــری نــدارد.
جسم خاک از عشق بر افالک شد

کوه در رقص آمد و چاالک شد
ــه  ــت ک ــب آن اس ــوزاند. عی ــا را می س ــه عیب ه ــق هم عش
انســان ها یکدیگــر را بــا ناآگاهــی از خــود دور کننــد، بــدان جهــت 

ــت  ــار را عل ــی آث ــه برخ ــیوه ارائ ــد و ش ــی می دانن ــر ایران هن
ــرار گرفتــن  آن هــا  می داننــد. مــورد توجــه ق

ــده،  ــر ش ــی های ذک ــوردی در کتاب فروش ــه م ــق مطالع طب
»هنــر شــفاف اندیشــیدن« و »هنــر خــوب زندگی کــردن« بــه 
ترجمــه عــادل فردوســی پــور در صــدر فــروش قــرار داشــت. 
ــوان  ــه می ت ــروش ترجم ــترک پرف ــای مش ــر کتاب ه از دیگ
ــوری« و  ــا م ــنبه ها ب ــزء از کل«، »سه ش ــق«، »ج ــت عش از »مل
»انســان خردمنــد« نــام بــرد. کتــب نویســندگانی چــون عبــاس 
معروفــی، بــزرگ علــوی، نــادر ابراهیمــی و زویــا پیــرزاد نیز جزو 

برطــرف شــود، دیگــر مشــکلی در مســیر درک آن هــا از یک دیگر 
باقــی نخواهــد مانــد. غافــل از آن کــه زبــان، فقــط یکــی از راه هــای 
ارتبــاط میــان انســان ها اســت. جهان مملــو اســت از انســان هایی با 
زبان هــای مختلــف کــه هــر کــدام به ضــرورت، زبــان یک دیگــر 
ــن  ــرار می کننــد. امــا اگــر ای ــا هــم ارتبــاط برق ــد و ب را می آموزن
رابطــه فقــط بــرای رفــع موانــع مــادی باشــد، چیــزی جــز لفظــی 
ســاختگی و ناپایــدار نخواهد بــود. در مقابــل، گاهــی دو غیرهم زبان، 
ــدون آن  ــا گاه ب ــد. آن ه ــه هــم متصــل می کنن جان هایشــان را ب
ــد.  ــای یک دیگــر را می فهمن ــد، رازه ــا هــم ســخنی بگوین ــه ب ک
دل هایشــان آن قــدر روشــن اســت و اندیشه شــان آن قــدر زیبــا که 
ناگفته هــا را بــا هــم می گوینــد. بــر دردهــای هــم می گرینــد و بــا 

شــادمانی هــم دســت برمی افشــانند.
ــا را  ــری دارد. او تبعیض ه ــان برت ــر زب ــه دل ب ــد ک ــا می دان موالن
ــان  ــرور زم ــه م ــد انســان ها ب ــه می دان ــرد؛ چــرا ک ــان می ب از می
ــرورزی  ــای مه ــونت، ج ــوند و خش ــیفتگی می ش ــار خودش دچ
را می گیــرد. او پیــام می دهــد و از انســان ها می خواهــد کــه 
یک دیگــر را عاشــقانه دوســت داشــته باشــند. ایــن دوست داشــتن، 
ــش و  ــن کرن ــال دارد. ای ــه دنب ــر ب ــی وصف ناپذی ــس احترام ح
هم نشــینی و هم دلــی ســبب می شــود کــه بــر قــدرت انســان ها 
افــزوده شــود. ایــن قــدرت مانــع از خلل آفرینی نیروهــای اهریمنی 
ــه کار  ــز ب ــار نی ــن ب ــا ای می شــود. وحــدت وجــود اندیشــه موالن
ــا هــم متحــد  می آیــد. انســان ها در عیــن کثــرت و ناهمگونــی ب
می شــوند. تفرقــه کــه از میــان برخیــزد، جهــان بــه صلحــی پایدار 

ــد. ــت می یاب دس

عبــاس معروفــی فعالیتــش را تحــت نظــر هوشــنگ گلشــیری 
و محمدعلــی ســپانلو آغــاز کــرد و پــس از آن بــا مجموعــه 
داســتان »روبــه روی آفتــاب« در ســال ۵۹ قــدم بــه عرصــه 
نویســندگی نهــاد. »ســمفونی مــردگان« در ســال ۲۰۰۱، برنده 
جایــزه بنیــاد انتشــارات ادبــی فلســفی ســورکامپ شده اســت. 
ــز کــه زندگــی  ــری اســت تراژیــک و غم انگی ــاب اث ــن کت ای
ــگاه  ــا ۱۳۳۰ از ن ــال های ۱۳۱۰ ت ــنفکر را در س ــک روش ی

ــد.  ــت می کن ــتان روای ــف داس ــخصیت های مختل ش
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در دنیــای آهــن و ســیمان امــروز که پنجره هــای رو به خویشــتن 
ــت و  ــوری هس ــه ن ــود و ن ــر می ش ــر روز کوچک ت ــان ه انس
ــه  ــد. اندیش ــر می ده ــش س ــدای آرام ــا ن ــروری، موالن ــه س ن
ــه  ــد بلک ــوج می زن ــان وی م ــا در عرف ــود او نه تنه ــدت وج وح
پیــام آور صلــح و آرامشــی جهانــی اســت. بــرای تحقــق چنیــن 
اندیشــه باالبلنــدی، او ابتــدا انســان را بــه عشــق فــرا می خوانــد. 
چــرا کــه می داند تنها عشــق اســت کــه انســان را از گرفتارشــدن 
ــان  ــه جه ــد و او را روشــن و بی خویشــتن ب ــات می رهان در مادی
بازمی گردانــد. اتفــاق خوشــایند عشــق، انســان را از هــر تفرقــه ای 
دور می کنــد؛ او مجموعــه ای می شــود از حضــور در بــارگاه نــور و 
مهــر. موالنــا انســان را از درون آرام می کنــد، وســعت می بخشــد، 
بال هــای وجــود او را رو بــه آســمان می گشــاید و از او می خواهــد 

اوج بگیــرد تــا بی منتهــای عشــق. 
جمع باید کرد اجزا را به عشق

تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق
ــرای انســان  ــا عشــق نشــانه حرکتــی از درون ب در دیــدگاه موالن
اســت؛ حرکتــی کــه حاصــل آن تغییــر و تحــول اوســت. همــه 
ذرات عالــم بــه ســوی عشــق روان می شــوند. دیگــر تمایــزی میان 
انســان های مختلــف از نژادهــای گوناگــون نیســت؛ چــرا کــه همه 
کائنــات در ایــن مســیر حرکــت می کننــد. کیســت کــه صــالی 
عشــق را از حقیقــت مطلــق بشــنود و راهی ایــن جاودانگی نشــود؟

ــدیم  ــر آن ش ــی ب ــاب و کتاب خوان ــه کت ــبت هفت ــه مناس ب
ــار  ــر چه ــاه اخی ــک م ــب ی ــن کت ــروش تری ــاری از پرف آم
ــاب،  ــس کت ــهد )پردی ــهر مش ــطح ش ــی در س کتاب فروش
ــان، دانشــور و جهاددانشــگاهی( را اســتخراج کنیــم. آمــار  آب
موسســه خانــه کتــاب بیانگــر ایــن اســت کــه نســبت انتشــار 
تالیــف بــه ترجمــه در ایــران ســه بــه یــک اســت. امــا ایــن 
ــاب نتیجــه ای معکــوس داشــته  ــد کت ــازار خری مســاله در ب
ــان از  ــد نش ــاق می توان ــن اتف ــی، ای ــده برخ ــه عقی ــت. ب اس

ــی فرهنگــی باشــد. ــروز معضل ب
عــده ای معتقدنــد در ایــران و در حــوزه ترجمه معمــوال بهترین 
آثــار جهــان دســت چین و بــرای ترجمــه در اختیــار مخاطبــان 
ــز آن هــا را می شناســد و  ــی نی ــرد. مخاطــب ایران ــرار می گی ق
به خاطــر شــهرت و هم چنیــن تضمیــن کیفیــت کتــاب، آن را 
ــود.  ــت می ش ــی یاف ــار متفاوت ــا آث ــا در تالیف ه ــد، ام می خوان
لــذا طبیعــی اســت کــه در مقابــل آثــار عــادی تالیفــی، اقبــال 
ــار ترجمــه باشــد. ســایرین نیــز ایــن  بیشــتری بــه ســوی آث
تفــاوت را نشــان از نوعــی بی توجهــی عمومــی بــه فرهنــگ و 

کــه هم نــوع و هم  اندیشــه آن هــا نیســتند و حــرص بــر خودخواهی 
خــود داشــته باشــند؛ چنان کــه هــر روز بیــش از پیش بر کــدورت 
دل هایشــان افــزوده شــود. در ایــن غوغــای خودبینــی تنهــا عشــق 

ــد رهایی بخــش باشــد. اســت کــه می توان
هر که را جامه ز عشقی چاک شد

او ز حرص و عیب کلی پاک شد
ــر  ــی همه گی ــزل آرامش ــه من ــان ب ــاندن انس ــرای رس ــا ب موالن
ــی  ــی بیرون ــا مصداق ــار انســان آرام از درون را ب ــن ب ــدار، ای و پای
ــه  رو می کنــد. او چشــم انداز انســان را وســعت می بخشــد. از  روب
او می خواهــد تنگنــای زیســتن خــود را رهــا کنــد و نگاهــی عمیق 
ــه بیــرون داشــته  باشــد. انســان راهــی ســفری می شــود کــه  ب
شــگفتی های بســیار ببینــد و از آن هــا درس هــای شایســته بگیرد. 
بزرگ تریــن درس ایــن ســفر آن اســت کــه بــا دیگــر انســان  ها 
پیونــدی هم دالنــه برقــرار کنــد. دل در اندیشــه عارفــان، محــل 
ظهــور حضــرت حــق اســت؛ جایــی کــه ذرات وجــود انســان بــا 
حقیقــت بی مــکان و بی زمــان گــره می خــورد. بنابرایــن چنان چــه 
دل هــا بــه هــم بپیوندنــد، پراکندگــی از میــان برمی خیــزد. حاکــم 

کــه دل باشــد، مدعیــان می گریزنــد.
ای بسا هندوی و ترک هم زبان

ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگر است

هم دلی از هم زبانی خوشتر است
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــه نظــر برســد کــه انســان ها ب ــن ب شــاید چنی
ــکل  ــن مش ــر ای ــد و اگ ــون نیازمندن ــی هم گ ــه زبان ــر ب یک دیگ

پرفروش هــای تالیفــی بودنــد. در کتاب هــای شــعر نیــز اشــعار 
شــاملو، اخــوان ثالــث و فــروغ فرخــزاد خودنمایــی می کننــد. 

در ادامــه بــه معرفــی برخی از آثــار نویســندگان ایرانی پرمخاطب 
ــم: ــور می پردازی کتاب فروشــی های مذک

»قهوه سرد آقای نویسنده« بازار کتاب را گرم کرد
ــروش  ــان پرف ــه رم ــنده« یگان ــای نویس ــرد آق ــوه س »قه
ــت عشــق« الیــف  ــا »مل ــت ب ــکان رقاب ــود کــه ام فارســی ب
شــافاک را پیــدا کــرد. معیــن ابتــدا و پیــش از انتشــار کتــاب، 
ــه  ــازی ب ــای مج ــتان را در فض ــی از داس ــای کوچک بخش ه
ــرش  ــا اث ــدودی ب ــا ح ــان را ت ــت و مخاطب ــتراک گذاش اش
آشــنا و ســپس کتــاب »قهــوه ســرد آقــای نویســنده« را راهی 
ــاپ  ــه چ ــاه ب ــار م ــر از چه ــه کم ت ــری ک ــرد، اث ــازار ک ب
بیســت وپنجم رســید. ایــن کتــاب بــه نوعــی ژانــر معمایــی را 
دنبــال کــرده اســت و در بســتر یــک خاطــره از دوران کودکی 
ــات و  ــر اتفاق ــب را درگی ــتان، مخاط ــی داس ــخصیت اصل ش
ــوزه  ــش را در ح ــن فعالیت ــد. معی ــی می کن ــائل پرچالش مس
نویســندگی بــا نمایشنامه نویســی آغــاز کــرد و »هنگامــی کــه 

ــت.  ــتاری اوس ــر نوش ــن اث ــوازد« اولی ــو می ن پیان
ــه  ــی ک ــوربختی مردمان ــت ش ــردگان« حکای ــمفونی م »س

ــند ــه دوش می کش ــرگ را ب م

اساطیر ایران )قسمت سوم(

آدمیــان می بــرد و ایشــان را بــه ســوی آفریــدگار رهبــری می کند. 
پــس از مــرگ نیــز روان پارســایان را خوشــامد می گویــد و آنــان را 
بــه باالتریــن بخــش بهشــت رهنمــون می کنــد. زردشــت نیــز از 
طریــق او بــه درگاه اهــورا مــزدا اجــازه می یابــد. او گزارشــی روزانــه 
از اندیشــه و گفتــار و کــردار مردمــان تهیــه می کند. این امشاســپند 
مذکــر اســت. از دیگــر وظایــف او ایــن اســت کــه به انســان گفتار 
نیــک تعلیــم می دهــد و از هرزه گویــی بــاز مــی دارد. خــروس کــه 
ــا بانــگ  ــه شــمار مــی رود و در ســپیده دم ب از مرغــان مقــدس ب
ــتن و  ــه برخاس ــردم را ب ــد و م ــت را می ران ــو ظلم ــش، دی خوی
عبــادت و کشــت و کار می خوانــد، ویــژه بهمن اســت. لباس ســفید 
نیــز ویــژه اوســت. هم چنیــن گل یاســمین ســفید. یازدهمیــن مــاه 

ســال نیــز موســوم بــه همین امشاســپند اســت.
 Arta-Vahishta,( :)اردیبهشــت )ارتـَـه وَهیشــتَه یــا اََشــه وَهیشــتَه
Asha-Vahishta(بــه معنــی بهترین راســتی اســت کــه زیباترین 
امشاســپندان و نمــادی از نظــام جهــان، قانــون ایــزدی و نظــم 
اخالقــی در ایــن جهــان اســت. ســخن درســت گفته شــده، آیین 
خــوب برگــزار شــده، گنــدِم به ســامان رشــد کــرده و مفاهیمــی 
از ایــن نــوع، نشــانه ای از اردیبهشــت دارنــد. او نیایش هــا را زیــر 
نظــر دارد. آنــان کــه اردیبهشــت را خشــنود نکننــد، از بهشــت 
محروم انــد. ایــن امشاســپند عــالوه بــر نظــارت بــر نظــم زمین، 
ــت  ــز هســت و مراقب ــوی و دوزخ نی ــای مین ــران نظــم دنی نگ

نمــاد ایــن جهانــی اوســت، بــه کشــت وکار و پــرورش چهارپایــان 
می پردازنــد. هنگامــی کــه فرزنــد پارســایی زاده می شــود، شــادمان 
ــن راه  ــر زمی ــد و دزدان ب ــان ب ــردان و زن ــی م ــردد و وقت می گ
ــا  ــه باره ــن، هم ــه زمی ــه ک ــود. همان گون ــد، آزرده می ش می رون
را تحمــل می کنــد، او نیــز مظهــری از تحمــل و بردبــاری اســت. 
ویژگــی دیگــر او کــه از نامــش نیــز پیداســت، به جــا اندیشــی و 
اخــالص اســت. او مظهــر فرمانبــری مؤمنانه، هماهنگــی مذهبی و 
ــر زردشــت  ــد کــه در براب پرســتش اســت. در مــورد او می گوین
ــان دادن  ــرای نش ــت ب ــب اس ــادی مناس ــن نم ــد و ای ــر ش ظاه
فرمانبــرداری صادقانــه پیامبــر نســبت بــه پیــام خــود و احســاس 

مخلصانــه او. بیدمشــک گل مخصــوص او اســت.
ــی تمامیــت، کلیــت و  ــه معن ــات(: )Haurvatat( ب خــرداد )َهئوروَت
کمــال اســت و مظهــری از مفهــوم نجات بــرای افراد بشــر اســت. 
آب را حمایــت می کنــد و در ایــن جهــان، شــادابی گیاهــان مظهــر 

اوســت. ایــن امشاســپند مونــث اســت.
اُمــرداد )اَِمِرتــات(: بــه معنی بی مرگــی و تجلی دیگری از رســتگاری 
و جاودانــی اســت. ســرور گیاهــان اســت. او گیاهــان را می رویانــد و 
رمــه گوســفندان را می افزایــد. او می کوشــد کــه گیاهــان پژمــرده 
ــر  ــم ذک ــا ه ــوال ب ــا معم ــرداد در متن ه ــرداد و ام ــوند. خ نش
می شــوند و نماینــده رویــش و زندگــی هســتند. در شــماره آتــی به 

آفرینــش ایــزدان خواهــم پرداخــت.

محمد بیانی
دکتری ادبیات و زبان فارسی 9۶

همان طور که در شــماره گذشــته اشــاره شــد، امشاســپندان شــش 
یــا هفــت فرشــته مقــرب درگاه اهورامــزدا هســتند کــه در ایــن 

شــماره بــه معرفــی آن هــا می پــردازم. 
ــی روح  ــه معن ــو(: )Spanta Mainiyu( ب ــپَنتَه مئینی ــپندمینو )س س
ــی  ــاد اصل ــه نم ــدس ک ــرد مق ــا خ ــدس ی ــش و مق فزونی بخ
ــت  ــد. خصوصی ــمار می آی ــه ش ــه او ب ــزدا و روح و اندیش اهورام
ــه  ــت، درحالی ک ــزدا اس ــه اهورام ــق ب ــا متعل ــی تنه فزونی بخش
ــد در  ــز می توانن ــادی نی ــوی و م انســان و ســایر آفریده هــای دنی
فزونی بخشــی و تکثیــر ســهیم باشــند. او در ســِر امشاســپندان قرار 
ــزدا  ــوان نمــادی از اهورام ــه عن ــا خــرد ب دارد. این کــه اندیشــه ی
اســت، بیانگــر اهمیتــی اســت کــه در فرهنــگ ایــران باســتان بــه 

ــود. ــیدن داده می ش ــرد و اندیش خ
بهمــن )وُهــو َمنَــه(: )Vohu Manah( بــه معنی اندیشــه نیک اســت 
کــه در طــرف راســت اهورامــزدا می نشــیند و تقریبا نقش مشــاور 
او را دارد. مــوکل و پشــتیبان حیوانــات ســودمند در جهــان اســت. 
بــا انســان و اندیشــه نیــک انســان نیــز ارتبــاط دارد و مظهــری از 
آفریــدگار اســت؛ چــرا کــه از طریــق اندیشــه نیــک اســت کــه 
می تــوان بــه شــناخت دیــن رســید. او اندیشــه نیــک را بــه ذهــن 

ــان  ــه سزایش ــش از آن چ ــدکاران را بی ــوان ب ــه دی ــد ک می کن
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــش می کنن ــد. پارســایان نیای ــه نکنن اســت تنبی
ایــن فرمانــروای بهشــتی را ببیننــد و راهــش را دنبــال کننــد و 
در بهشــت پــر از شــادی او بــه ســر برنــد. گل مرزنگــوش یــا 

مرزنجــوش مخصــوص اوســت.
شــهریور )خَشــثَره وَئیریَه(: )Khshathra-Vairya( به معنی پادشــاهی 
مطلــوب یــا آرزو شــده اســت. او مظهــر توانایــی، شــکوه، ســیطره و 
ــاد  ــی( نم ــوی )روحان ــان مین ــدگار اســت. او در جه ــدرت آفری ق
فرمانروایــی بهشــتی و در گیتــی نمــاد ســلطنتی اســت کــه مطابق 
میــل و آرزو باشــد، اراده آفریــدگار را مســتقر کنــد، بیچــارگان و 
درمانــدگان را در نظــر داشــته باشــد و بــر بدی هــا چیــره شــود. 
او پشــتیبان فلــزات اســت و فلــزات نماد زمینی او هســتند. اوســت 
ــز  ــردن فل ــا جاری ک ــان را ب ــه مردم ــان، هم ــان جه ــه در پای ک
گداختــه خواهــد آزمــود. ایــن امشاســپند مذکــر اســت. او در میان 
امشاســپندان پــس از بهمــن، در جایــگاه دوم قــرار دارد. گل ریحــان 

)اِســپَرَغم( ویــژه اوســت.
Spanta-( :)اســپندارمد، اســفندارمد، ســپندارمد )ســپنتَه اَرَمئیتــی

Armaiti( ســپندارمذ بــا نمــادی زنانــه، دختــر اهورامــزدا بــه شــمار 
می آیــد و در انجمــن آســمانی امشاســپندان و اهورامزدا، در دســت 
چــپ او می نشــیند. چــون ایزدبانــوی زمیــن اســت، بــه چهارپایــان 
چــراگاه می بخشــد. زمانی کــه پارســایان در روی زمیــن کــه 



نمایشگاه عکس »کودکان و زلزله« کرمانشاه برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی پویــش »بدسرپرســت تنهاتــر اســت«، ۲۱ آبــان نمایشــگاه عکــس »کــودکان و زلزلــه« کرمانشــاه بــا حضــور 
جمعــی از کــودکان کار و هنرمنــدان در بــاغ مــوزه قصــر تهــران افتتــاح شــد. مجموعــه برنامه هــای آرزوهــای خط خطــی کاری مشــترک از 
پویــش »بدسرپرســت تنهاتــر اســت« و بــاغ  مــوزه قصــر تهــران بــود که بــه مناســبت نخســتین ســالگرد زلزلــه کرمانشــاه و روز جهانی منع 
خشــونت علیــه کــودکان در روزهــای ۲۱ آبــان تــا ۲۸ آبــان برگــزار شــد. طبــق گفتــه مســئوالن برگزارکننــده ایــن نمایشــگاه، قــرار اســت 

عوایــد فــروش عکس هــا صــرف ســاخت مدرســه ای در منطقــه زلزلــه زده شــود.
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کودکان فرودست کار و گذران عمر  کی،  زمین های خا

در زمین هــای خاکــی مشــغول بــه بــازی شــوند. بــا توجــه 
ــای  ــن محــدوده، بازی ه ــه مســئله آب و فاضــالب در ای ب
ــه  ــوده احتمــال ابتــال ب کــودکان در مجــاورت آب هــای آل
ــر  ــودکان حاض ــد. ک ــش می ده ــا را افزای ــواع بیماری ه ان
ــازی  ــه ب ــدام ب ــب اق ــور، اغل ــیه ای التیم ــه حاش در منطق
ــد.  ــوده می نماین ــال در مجــاورت آب هــای آل گروهــی فوتب
آغشته شــدن تــوپ فوتبــال بــه آب هــای آلــوده پدیــده ای 
ــی از  ــد. یک ــاب می آی ــه حس ــدوده ب ــن مح ــره در ای روزم
ــوان،  ــودک و نوج ــای ک ــان گروه ه ــود در می ــائل موج مس
ــن  ــدادی از ای ــد. تع ــل می باش ــرک تحصی ــه ت ــدام ب اق
کــودکان بــه دالیــل مختلــف، تصمیــم بــه تــرک تحصیــل 
ــا ســاکنین، نــکات  گرفته انــد. گفت وگوهــای انجــام شــده ب
متفاوتــی را نشــان می دهــد. از یــک ســو برخــی از ســاکنین 
بــه دلیــل مشــکالت مالــی و دارا بــودن فرزنــدان متعــدد، 
ــه  ــود را از ادام ــدان خ ــی از فرزن ــد برخ ــح می دهن ترجی
تحصیــل منــع کننــد. از ســوی دیگــر عالقــه نداشــتن بــه 
ادامــه تحصیــل بــا عــدم اصــرار والدیــن همــراه می گــردد؛ 

ــل  ــرک تحصی ــه ت ــای درســی ب ــه ضعف ه ــن اســت ک ای
بــدل می شــوند. گروهــی از افــراد بــه دلیــل عــدم قبولــی 
ــرک  ــی ت ــل اصل ــدن را عام ــردود ش ــد درس، م در چن
تحصیــل می داننــد؛ افــراد پــس از مــردود شــدن ترجیــح 
می دهنــد درس خــود را رهــا کننــد. نکتــه حائــز اهمیــت 
ــه  ــت ادام ــه اهمی ــن ب ــه، عــدم توجــه والدی ــن مقول در ای
ــودکان و  ــل ک ــه تحصی ــت. اگرچ ــدان اس ــل فرزن تحصی
نوجوانــان ممکــن اســت بــه کســب شــغل منجــر نگــردد، 
امــا کســب مــدارک حداقلــی تحصیلــی در برخــی مــوارد، 
خانواده هــا  نتیجــه  در  و  می شــود  تلقــی  بی اهمیــت 
ــدان خــود حساســیت  ــه موضــوع تحصیــل فرزن نســبت ب
ــت  ــروری اس ــه ض ــن نکت ــان ای ــد. بی ــرج نمی دهن ــه خ ب
ــت  ــه ای را باب ــز هزین ــی نی ــدارس دولت ــروزه م ــه ام ک
ــه  ــه ب ــن هزین ــه ای ــد. اگرچ ــت می کنن ــام دریاف ثبت ن
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــز ب ــی ناچی ــدارس غیردولت ــبت م نس
امــا درآمــد پاییــن خانوارهــا در محــدوده مــورد مطالعــه 

ــل می شــود. ســبب انصــراف از تحصی

 مرتضی دیاری
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 9۵

یکــی از گروه هــای پرجمعیــت در مناطــق حاشــیه ای، 
کودکانــی هســتند کــه در خانواده هــای پرجمعیــت عضویت 
دارنــد. ویژگــی عمــده خانوارهــای حاضــر در حاشــیه شــهر، 
ــائل  ــبکه ای از مس ــه در ش ــت ک ــماری اس ــدان پرش فرزن
گســترده زیســت می کننــد. کــودکان حاشــیه شــهر، اغلــب 
از امکانــات مناســب رفاهــی، تفریحــی و آموزشــی بی بهــره 
ــیه  ــه خصیصــه حاش ــی -ک ــازل زندگ ــت ن ــوده و از کیفی ب
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــد. بخ ــج می برن ــت- رن ــهر اس ش
کــودکان حاشــیه شــهر در شــهر مشــهد را کــودکان مهاجــر 
افغــان تشــکیل می دهنــد. گروه هــای مهاجــر افغــان پــس از 
مهاجــرت بــه ایــران، اغلــب در مناطــق حاشــیه ای ســکونت 
یافته انــد. مجموعــه عکــس حاضــر، کــودکان حاشیه نشــین 
ــود  ــر می کشــد. نب ــه تصوی ــه التیمــور مشــهد را ب در منطق
فضــای ســبز و پــارک ســبب شــده اســت کــودکان اغلــب 

ــد.  ــل می نمای ــرک تحصی ــه ت ــدام ب ــراد اق ــه اف در نتیج
یکــی از نــکات حائــز اهمیــت، اشــتغال هم زمــان بــه کار و 
تحصیــل اســت. بــه عنــوان نمونــه، برخــی از فرزنــدان در 
فصــل پــاک کــردن گل زعفــران، همــراه بــا مــادران اقــدام 
ــد. فاطمــه دســتان  ــران می کنن ــاک کــردن گل زعف ــه پ ب
ــن کار  ــه ای ــد ک ــان می کن ــد و بی ــان می ده ــود را نش خ
ســبب شــده تــا دســتانش زخــم شــوند. هم چنیــن تعــدادی 
ــا  ــان ب ــه ای هم زم ــه فراگیــری حرف از پســران، مشــغول ب
تحصیــل خــود می گردنــد. در نهایــت هم زمانــی کار و 
ــود را  ــز خ ــد ناچی ــراد درآم ــود اف ــبب می ش ــل س تحصی
بــه ادامــه تحصیــل ترجیــح دهنــد. برخــی از کــودکان نیــز 
ــد،  ــرباز می زنن ــه س ــه مدرس ــن ب ــی از رفت ــه در مقاطع ک
از ســوی والدیــن خــود رهــا شــده و خودبه خــود مدرســه 
را تــرک می کننــد. تعــدادی از افــراد نیــز کــه بــه همــراه 
پــدر خــود بــه حرفــه پــدر مشــغول می شــوند، بــه مــرور 
زمــان تحصیــالت خــود را پیگیــری نکــرده و بــا پیشــنهاد 
والدیــن، اقــدام بــه تــرک تحصیــل می کننــد. مســئله مهــم 

عکس
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محمدحسین سمندری مقدم
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کیمیا بیونقی 
)کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96(

محمدسجاد ابویسانی
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 آنیتا جاویدیان
)دانش آموخته شهرسازی 92(

علی قلی زاده
)کارشناسی علوم آزمایشگاهی 95(

کیمیا بیونقی 
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علی قلی زاده
)کارشناسی علوم آزمایشگاهی 95(

کیمیا بیونقی 
)کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96(

ســازمان ملــل ۲۰ نوامبــر )۲۹ آبــان( را روز جهانــی کــودک نــام نهــاده  اســت. در همیــن روز در ســال ۱۹۵۹ اعالمیــه حقــوق کــودک و در ســال ۱۹۸۹ کنوانســیون حقــوق کــودک بــه تصویــب رســید. مطابــق مقدمــه کنوانســیون حقــوق کــودک، او باید در 
فضایــی سرشــار از خوشــبختی و محبــت و تفاهــم بــزرگ شــود. تــا چــه انــدازه بــه ابتدایی تریــن حقــوق آن هــا توجــه داشــته ایم؟

کودکان امروز میان درتضاد گرفتار شده اند؛ ارزش های جامعه در گذشته و دنیای مدرن حال حاضر. حامی او در انتخاب درست مسیرش باشیم.

محمدحسین سمندری
کارشناسی مهندسی آب 94


