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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 با حاشيه نشيني موثر پيشنهاد برای مواجهه شانزدهمعلول فقدان عدالت/  حاشيه نشيني

 رضا غالمی

 استادیار دانشگاه شاهد

 چکيده : 

مسأله حاشيه نشينی یکی از چالشهای اساسی در حوزه حکمرانی جمهوری اسالمی محسوب می شود. با گسترش 

 40صنایع عظيم و شکل گيری کالن شهرها و به تبع آن، نبود امکانات کافی در روستاها و شهرهای کوچک، از دهه 

رغم آنکه پس از پيروزی انقالب اسالمی جریان مهاجرت به کالن شهرها آغاز شد و روز به روز تقویت گردید. به 

مبنای جمهوری اسالمی تأمين عدالت توزیعی، آبادکردن روستاها و شهرهای کوچک، مهار بی کاری در این مناطق 

و در نهایت معکوس نمودن روند مهاجرت ها بود، اما اتخاذ سياست های غلط، و در مواردی شبه ليبرالیِ توسعه 

، موجب گردید تا نه تنها مسأله حاشيه نشينی در کشور حل نشود بلکه متاسفانه بر ابعاد اقتصادی در بعضی دولت ها

درصد از جمعيت کشور در مناطق  20آن افزوده گردد بطوریکه آمارهای غيررسمی و نادقيق از زیست نزدیک به 

جهت تقدیم به دولت شده می باشد و در  policy papaerحاشيه ای خبر می دهد. این مقاله که تلفيقی از مقاله و 

سعی دارد ابتدا با مروری بر اصول اسالمی مواجهه با حاشيه نشينی و سپس شرح دقيق وجه پرابلماتيک این است، 

پدیده برای جمهوری اسالمی، شانزده پيشنهاد مبتکرانه برای مواجهه با پدیده حاشيه نشينی را که متأثر از اصول 

 راً تشریح نماید. اسالمی است عرصه و هر یک را مختص

حاشيه نشينی، عدالت توزیعی، مهاجرت، مهاجرت معکوس وکرامت انسانی واژگان کليدی :
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 مه : مقد

اساسی در حوزه حکمرانی جمهوری اسالمی محسوب می شود. با گسترش  هایمسأله حاشيه نشينی یکی از چالش

 40از دهه  در روستاها و شهرهای کوچک، صنایع عظيم و شکل گيری کالن شهرها و به تبع آن، نبود امکانات کافی

می ن مهاجرت به کالن شهرها آغاز شد و روز به روز تقویت گردید. به رغم آنکه پس از پيروزی انقالب اسالجریا

مبنای جمهوری اسالمی تأمين عدالت توزیعی، آبادکردن روستاها و شهرهای کوچک، مهار بی کاری در این مناطق 

و در نهایت معکوس نمودن روند مهاجرت ها بود، اما اتخاذ سياست های غلط، و در مواردی شبه ليبرالیِ توسعه 

عاد شيه نشينی در کشور حل نشود بلکه متاسفانه بر اباقتصادی در بعضی دولت ها، موجب گردید تا نه تنها مسأله حا

درصد از جمعيت کشور در مناطق  20بطوریکه آمارهای غيررسمی و نادقيق از زیست نزدیک به  آن افزوده گردد

حاشيه ای خبر می دهد. البته باید توجه داشت که وقتی از حاشيه نشينی در ایران سخن به ميان می آید، شرایط و 

ه مناطق حاشيه ای و یا نوع زندگی افراد حاشيه نشين یکسان نيست. یعنی ممکن است در برخی مناطق موقعيت هم

ای، وجود نوعی از زندگی  و در برخی دیگر از مناطق حاشيه ،حاشيه ای شاهد نوعی از آلونک نشينی و فقر مطلق

نشين این است که این مناطق به دليل عدم  باشيم با این حال وجه مشترک همه مناطق حاشيهاما غيرقانونی  نسبتاً عادی

را  هاامر حاشيه نشين شهرها محروم می باشند و همينکالن مزایای زندگی در  از بسياری ازبرخورداری از رسميت، 

شاید در یک است.  و حتی آنها را به معترضين اجتماعی تبدیل کرده با رنج ها و گرفتاری های متنوعی روبرو ساخته

صور شود همه کسانيکه در مناطق حاشيه ای زندگی می کنند به دليل بی کاری یا فقدان امکانات اوليه نگاه سطحی ت

تر متوجه می شویم که درصدی از حاشيه نشين ها از روستاها یا شهرهای کوچک مهاجرت کرده اند اما با نگاه عميق

شهرها کشانده است اما به دليل عدم را جذابيت های زندگی در کالنشهرها و تغيير سبک زندگی به سمت کالن 

برخوردای از تمکن مالی برای تهيه مسکن در داخل کالن شهرها، ترجيح داده اند در مناطق حاشيه ای ساکن شده و 

از آنجا که برخی از مناطق حاشيه ای از  از سوی دیگر،تدریجاً زمينه ورود به کالن شهرها را برای خود فرهم کنند. 

ستگاه های قانونی مانند پليس خارج هستند، این مناطق به تجميع افراد بدسابقه و متخلف اعم از مند دکنترل نظام

گری و سوء استفاده گر از کودکان و زنان سارقين، توزیع کنندگان خُرد مواد مخدر، معتادین و یا گروه های تکدی

اوصاف اگر سئوال شود که عامل اصلی است. با این  شهرهاآن همواره گریبانگير کالن سوء تبعات و تبدیل شده
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معلول فقدان  بيش از هر چيز حاشيه نشينیاشيه نشينی در کشور چيست؟ در پاسخ خواهم گفت که حگسترش 

  و حذابيت زندگی در کالن شهرها را نيز نباید نادیده گرفت. تغيير سبک زندگیاست هرچند  عدالت

پدیده حاشيه  کننده نسبت بهمواجهه پيشگيرانه و نيز رسيدگیبرای به نظر می رسد پيش از ورود به پيشنهادات روشن 

  وجه قرار گيرد : ت م مبتنی بر تفکر اسالمی موردنشينی در کشور، الزم است چند اصل مه

 حاشيه نشين ضرورت رعایت کرامت انساني افرادیکم. 

غيرقانونی زندگی می کنند از تمامی حقوق باید توجه داشت که کسانی که در مناطق حاشيه ای هر چند به صورت 

انسانی برخوردارند و نباید مقابله با پدیده حاشيه نشينی یا برخورد با تخلفات آنها مانند غصب زمين های دولتی و غير 

 کرامت انسانی آنها را نادیده گرفته و منجر به رفتارهای بی رحمانه با آنها شود.  ،دولتی

 بر سر آنها باز کردن چتر امنيت دوم. 

افرادی که در مناطق حاشيه ای زندگی می کنند جزء ملت ایران هستند و باید زیر چتر امنيتی نظام جمهوری اسالمی 

اعم از امنيت جانی و امنيت اجتماعی به طور کامل قرار داشته باشد؛ بنابراین فراموش کردن آنها و ایجاد فرصت 

تضييع حقوق زنان و کودکان توسط آنها قابل قبول  خصوصاً تبه کار وبرای تبدیل این مناطق به جوالنگاه افراد 

 نيست.

 به محروميت ها عاجل رسيدگيسوم. 

نيست و دولت موظف وجود محروميت ها در مناطق حاشيه ای در هر سطح و نوعی، برازنده نظام جمهوری اسالمی 

دفمندی را به منظور محروميت زدایی از مساعدت مؤمنين متمکن، امکانات همنابع خودش است با بهره گيری از 

مناطق حاشيه ای فراهم کند. بدیهی است هرگونه کم کاری یا تأخير در این زمينه چه از ناحيه دولت و چه از ناحيه 

  از جهت شرعی و اخالقی جایز نيست.  مؤمنين متمکن،

 عدالت در کشور روشمند چهارم. گسترش

همانطور که اشاره شد، اگر توزیع امکانات در کشور به صورت عادالنه هرچند بحث از عدالت مفصل است اما 

شهرها، خانه و کاشانه کالن صورت گرفته بود و افراد مجبور نبودند برای اشتغال یا بهره گيری از امکانات رفاهیِ
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کرج، ل تهران، شهرها هجوم بياورند امروز شاهد ایجاد مناطق عظيم حاشيه ای حوخود را رها کرده و به سمت کالن

مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز و غيره نبودیم. با این وصف، مهم ترین عنصر پيشگيرانه در مواجهه با پدیده حاشيه 

 نشينی، آمایش سرزمينی و ایجاد مکانيزم های الزم برای بسط عدالت در کشور می باشد. 

 پيشنهادات

ای کشور اعم از اطالعات سرزمينی، انسانی و جمع آوریِ هدفمند اطالعات جزئی از کليه مناطق جاشيه  .1

) در قالب  حاشيه ای کشور غيره و پردازش این اطالعات به روش علمی برای درک دقيق مسائل مناطق

مرکز رصد مراکز حاشيه ای کشور (

عدم پيچيدن نسخه واحد برای همه حاشيه نشين ها و تشکيل پرونده الکترونيکی برای هر یک از آنها و  .2

بر اساس پرونده ) این پرونده باید شامل همه مسائل مرتبط با  های اقتضایی و موثر به وضعيت آنرسيدگ

رسيدگی به آنها باشد. (

هر ده هزار نفر یک دفتر سرپرستی مثالً تأسيس دفتر سرپرستی برای مناطق حاشيه نشين بر اساس جمعيت )  .3

ن واحدهای دولتی و غير دولتی در این مناطق و ( برای پيگيری امور حاشيه نشين ها، ایجاد هماهنگی ميا

غيره 

و ارائه خدمات تر سرپرستی مناطق حاشيه نشين کالن شهرها به معين یک یا چند دفتبدیل مناطق شهرداری  .4

  مورد نياز به آنها 

مدرسه های مناسب، مراکز مهدهای کودک و ایجاد پاسگاه های ویژه پليس، درمانگاه های مجهز،  .5

به ميزان کافی در مناطق  و مراکز حل اختالف قوه قضائيه ، مراکز درمان اعتياددفاتر مشاوره، بهزیستی

 حاشيه نشين با حضور نيروهای آموزش دیده و با انگيزه برای خدمت در مناطق حاشيه ای 

ایجاد و راه اندازی مساجد ساده و اعزام روحانيون آموزش دیده و با انگيزه برای آموزش های دینی،  .6

مساعدت به افراد نيازمند و برای  و جهادی ایجاد مراکز خيریهفزایش تعهدات مذهبی، معنویت زایی و ا

 اشتغال زایی همچنين 

برای حفظ جان و رفاه متحد الشکل تشویق به تخریب آلونک ها و کمک به ایجاد خانه های پيش ساخته  .7

  آلونک نشينی وجود دارد.  ینوع از حاشيه های شهر که البته در مناطق خاصیحداقلی افراد 
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تاج ضروری خود از طریق مناطق حاشيه نشين برای تأمين مایحمعيشت به افراد محروم در  اعطای بن های .8

 فروشگاههای معين در همان مناطق

 به آنها شروط و موقت خدمات برق و آباعطای شناسه موقت به خانه های مناطق حاشيه ای و ارائه م .9

حسنه اشتغال زایی به افراد توانا برای تأسيس کارگاه های توليدی کوچک در اعطای وام های قرض ال .10

 مناطق  حاشيه ای

ی وام های جذاب برای برگشت افراد به مناطق روستایی و شهرهای محل تولد برای اسکان و اشتغال به اعطا .11

و احياء مناطق روستایی به عنوان کانون های توليد و گسترش امکانات رفاهی در  صورت کامالً کنترل شده

 روستاها 

ی منازل اجاره به شرط و ورود به بافت رسمی شهر و اعطا خروج از مناطق حاشيه ای اجباری تعيين دوره .12

 به این منظور تمليک به افراد ذی صالح

ن برای جلوگيری از گسترش آن به شرط رسيدگی به ایجاد مرزهای فيزیکی مناسب برای مناطق حاشيه نشي .13

 که الجرم که انتخاب آنها حاشيه نشينی است. افراد بی خانمان و بی کار در سراسر کشور

رسيدگی به مسائل حقوقی خانه های ساخته شده در زمين های غصبی البته در مناطقی که عمالً امکان پس  .14

رد و فروش اقساطی زمين و اعطای سند به افراد و به تبع آن گيری زمين و تخریب خانه ها بالکل وجود ندا

تبدیل آن مناطق به شهرک های رسمی

مالحظات مهم : 

از آنجا که عدد کمی از حاشيه نشين ها را خانواده های که سرپرست آنها  جزو زندانيان می باشد تشکيل  .15

و نيز ) می دهد، رسيدگی به خانواده های این دسته از زندانيان و اسکان موقت و رسيدگی معيشتی به آنها 

در مناطق حاشيه ای و یا اطراف  که اغلب یا حوزه دسترسی تبه کاران و باندهای فساد (دور کردن آنها از 

 زندان های بزرگ زندگی می کنند ضروری است.   

با عنایت به اینکه درصدی از حاشيه نشينان را مهاجران افغانی و غيره تشکيل داده اند، اعطای کارت  .16

آنها و نيز برخوردار کردن  در کشور شناسایی موقت به همه مهاجرین تا زمان رسيدگی به شرایط اقامت آنها
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ضروری است و جلوی بسياری از مشکالت مناطق حاشيه نشين را  اطق حاشيه ایاز حقوق انسانیِ شان در من

 نيز خواهد گرفت. 

 نتيجه گيری

رسيدگی به امور حاشيه نشينی در کشور چه از باب پيشگيری از تداوم حاشيه نشينی و چه از بنا بر آنچه گذشت، 

قبل از هر چيز نيازمند تغيير رویکرد به افراد حاشيه نشين و در نظر گرفتن ها، باب رسيدگی به وضعيت حاشيه نشين 

کرامت انسانی و اهتمام به حقوق فردی و اجتماعی آنهاست. باید توجه داشت که هرچند رسيدگی به پدیده حاشيه 

جا که مواجهه نشينی خود اصالت دارد و دولت موظف است از محل بودجه عمومی برای آن هزینه کند اما از آن

، اختصاص بخشی از بودجه شودمی  ماعی و امنيتی کالن شهرها نيز منجردرست با این پدیده به بهبود وضعيت اجت

کالن شهر ها به این امر نيز کامالً عقالنی است. با همه این ها، ضرورت کمک های دولتی در جهت حل مسائل و 

ن در کشور از انفاق های هدفمند و تجميعی برای مقابله با مشکالت حاشيه نشينی سبب نمی شود که مومنين متمک

محورميت های حادّ در مناطق حاشيه ای غافل شوند بلکه می بایست سازمان مذهبی کشور در این جهت خود را 

کامالً صاحب نقش تعریف نماید. از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، اگر کشور به دنبال این است که پدیده 

د، تنها ناز بين بروو انشااهلل برای هميشه مدیریت شده و حاشيه ها گام به گام  نی در کشور به شکل مطلوبیاشيه نشيح

در کشور علی الخصوص توزیع منطقی منابع و امکانات بر اساس آمایش سرزمينی است  "عدالت"راه آن اجرای 

 دقيق تر صورت گيرد. بحثی که باید در جای خود به آن 

   


