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  نی شهرها، يک معضل اجتماعی نشي افزايش روز افزون حاشيه
  

  ١٣٨٨ فروردين ٩شنبه يک                                                                                                 نآرما ديسع
 

  
. زندگی می کنند آمار رسمی هفت ميليون و پانصد هزار نفر از جمعيت ايران در حاشيه شهرها بزرگ ايران  بنا به

ساماندهی سکونتگاههای بير خانه ستاد ملی توانمندسازی وکل دمدير"قول مجيد روستا، ازخبرگزاری مهر،

به شهرهای ائيان و ساکنان شهری کم برخوردارباگسترش زندگی شهری و مهاجرت روست: "گفته است" غيررسمی

سازهای غيراصولی روز به روز گسترش يافته و هم اکنون به بيش از هفت رگ، زندگی حاشيه نشينی با ساخت وبز

  ."ميليون و پانصد هزار نفر از جمعيت شهری کشور در اين مناطق ساکن هستند

با افزايش .  است  باشد بيشتر نگفته  اگر کم نگفته  که  بيان شده  مربوطه جانب عاليترين مرجع عرصهاظهارات فوق از 

 اميد تغييری  بيکاری در روستاها و شهرهای کوچکتر و قطع اميد از تامين حد اقل نيازها زندگی، ميليونها نفر به

  .اند زير شده شهرهای بزرگ سرا  حاشيه نسبی در شرايط زندگی و يافتن کار به

. محروم ميباشنددگی انسانی و استاندارد شهری نيزاقل امکانات زنحدها از  ادعای خود رسانه ان بهاين ميليونها انس

همچنين سيستم فاضالب  و ، وسائل نقليه  برق، درمانگاه آب، جمله برای زندگی از کانات اوليه کافیعدم وجود ام

 يک تراژدی انسانی عظيم  معرض امراض جدی و حاکم را در  نظام استثمارگرانهشهری اين ميليونها انسان قربانی

  . است ميليونی قرار داده

 شديد رنج ميبرند و لذتی   از سوء تغذيه  نشينان ميباشند که اولين و بيشترين قربانيان اين زندگی جهنمی کودکان حاشيه

 مدارس و  بهعدم دسترسی وکار بازار ا کودک بدليل وارد شدن بهاين ميليونه.  خود نميبرند از زندگی و دنيای کودکانه

. ستان بشونديا راهنمائی و دبير ابتدايی و آنان تا مرحلهيا درصد ناچيزی ازل محروم شده وتحصيعدم توانايی مالی از

 ٧/٢٠دهد که ن مي نشاهای ویبررسي.  کنيد  شناس اجتماعی توجه، آسيب"مسروئه وامقی"خانم آمارای از  گوشه به

طع راهنمايی  درصد تا مق٨/٢٧ درصد تا مقطع ابتدايی و ۵/٣۵مناطق حاشيه نشين بيسواد بوده، درصد کودکان در

به اين ترتيب اشتغال . اند  درصد آنان به مقطع دبيرستان يا باالتر راه پيدا کرده٦مجموع تنها تحصيل کرده اند و در

  .کودکان شاغل اين مناطق به شمار می رودآموزش های مدرسه ای دره تحصيل وادامرعامل بازدارنده ای دبه کار

 کار و شغل مناسب، ميزان بزهکاری اجتماعی در  در اين مناطق بدليل فقر شديد و بعضا مطلق و عدم دستيابی به

 و ساير  اد، فحشا، فروش کليهاعتي.  ازدياد است  سرعت رو به  فقر و تباهی به  شدگان و محکومين به ميان اين رانده

.  است  نابودی فيزيکی و روحی قرار داده  کارگر را در ورطه داری وسيعا اين بخش طبقه  سرمايه مصايب ديگر نظام

 يابی معضالتشان   داليل فوق الذکر بدون تالش برای ريشه  به  نشينان عمال از جانب بخش وسيعی از جامعه حاشيه

  . است  نگرفته  کوچکترين مسئوليتی در قبال آنان بعهده می سرمايهطرد ميشوند و دولت اسال

   اين احتمال که  تبع آن ايران و افزايش روز افزون تورم در جامعه  شدت بحران اقتصادی جهان و به  به با توجه

  .ل پيش بينی ميليون نفر افزايش يابد، امريست قاب١۵   دو برابر، يعنی  نشين شهرها به جمعيت ميليونی حاشيه



حاشيه نشينان " ساماندهی"بانک جهانی بمنظوراز ميليون دالر٢٣٠ مبلغ  ت وامی بهجمهوری اسالمی عليرغم درياف

ها، طرحازانشاه و سنندج مانند بسياری ديگربه گفته مجيد روستا، مانند زاهدان، تبريز، بندرعباس، کرمچند شهر

  .مصرف کردن اين بودجه می نگرند حق با ترديد در ه است و مردم ب اقدامی جدی صورت نگرفته

آن ميتواند  قسمتهايی از  است که  شده اشاره) بدون ذکر نام(زبان کارشناسان وب سايت بی بی سی بخش فارسی ازدر

: چنين ميگويد) بدون ذکر نام(وب سايت بی بی سی بخش فارسی از زبان کارشناسان .بروشنی اوضاع را ترسيم کند

ه نشينان شهرها اغلب شغلی ندارند و برای تامين نيازهای روزمره به دست فروشی، دوره گردی، جمع آوری حاشي

  .زباله و گدايی می پردازند و در ميان آنها آمار سرقت و قاچاق مواد مخدر نيز باالست

عادالنه نيست و کارشناسان می گويند تا زمانی که توزيع ثروت و امکانات در مناطق مختلف روستايی و شهری 

  .برنامه ای برای کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد، بايد همچنان منتظر افزايش حاشيه نشينی بود

  : باشد چنين ميگويدانگيز  برای رژيم ميتواند مخاطره سناريويی که" کارشناسان" از قول همان  ادامهبی بی سی در

 زندگی شهروندان را وضعيتتصادی ايران را اصالح کند واقان حاشيه نشينی دولت بايد ساختاربرای رفع بحر"

  )خط تاکيد از من(.امنيتی حاشيه نشينی آماده کندعوارض اجتماعی ودولت بايد خود را برای مقابله باگرنه بخشد وبهبود

ايداری  ميتواند برای نظام سرم  نشينان شهرهای بزرگ که  حساسترين بخش موضوع حاشيه اين کارشناس بدرست به

 نشينان شهر تهران و تقابل آنان   يادآور شورش و بميدان آمدن حاشيه نقشی که.  است بشدت خطرناک باشد، پرداخته

 بايد باشند؟ اين سوالی   چه  نشين شهرها از دولت اسالمی سرمايه اهم مطالبات مردم حاشيه.با نظام شاهنشاهی ميباشد

 سواالت   تنها در مقام پاسخگويی به  انسان کمونيستی بايد قرار بگيرد و نه در مقابل هر فعال کارگری و هر است که

مسکن مناسب .  يک پراتيک اجتماعی متوصل شوند  کارگر الزم است به  بعنوان بخشی از جنبش خودآگاه طبقه بلکه

   سال ، رفع کليه١٦ی  افراد فاقد شغل باال  همه  بيکاری معادل حداقل دستمزد رسمی به ، بيمه و حق داشتن سر پناه

نيازهای زيستی مردم و برچيدن تفاوت استاندارد زندگی شهر و روستا، تامين آب آشاميدنی، برق و گاز و فاضالب، 

  . دوری مصافت مانع از تحصيل کودکان نشود ايجاد مدارس در سطوح مختلف که

د در مقابل اين معضل اجتماعی ساکت های مختلف صنعتی نميتوانن کارگران کمونيست و رهبران کارگری در رشته

.  کارگر ايران ميباشد  امر بالفعل طبقه  زندگی کنونی و ايجاد تغييرات بنيادی در اين جامعه  نحوه اعتراض به. باشند

 کار را وسيعا افزايش   فوقا بر شمرديم نيروی زخيره ای که  از فقر و بيکاری عليرغم مشکالت عديده وجود اين درجه

   کل طبقه  عليه  در صدد کار ارزان و کارگر خاموش ميباشند از اين حربه  هميشه داران سودجو که  سرمايهميدهد و

داری جهانی ميرود تا فقر بمراتب  بحران کنونی نظام سرمايه.  ميکنند  کارگران شاغل، استفاده کارگر و بويژه

پرچم .  در پيش ندارد  کارگر ايران راهی جز مبارزه قهطب.  تحميل بکند  کارگر و اکثريت جامعه  طبقه شديدتری را به

 با متحد   کارگر ايران است که  امر فوری و عاجل طبقه مطالبات فوق و تعيين تکليف با رژيم هار اسالمی سرمايه

 جمهوری   و استثمارگرانه شدن خود و بميدان آمدنش و در نهايت تحزب کمونيستی اش نظام سر تا پا ناعادالنه

  .های آن بنا کند  زير بکشد و نظامی فارغ از استثمار را بر ويرانه  را به می سرمايهاسال
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