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 چالشها و پیامدها،حاشیه نشینی در خوزستان

چكیده

 اما این مسئله در ایران از جمله مسائل ساختاری.•مسئله حاشیه نشینی یک مسئله جهان شمول است و مختص ایران نیست
 میلیون حاشیه نشین در25  بیش از، طبق آمارهای رسمی.حل نشده است که زنگ خطری برای نظام به شمار می رود
.اين کشور وجود دارد
•خوزستان دومین استان ایران از لحاظ حاشیه نشینی است و نزدیک به یک میلیون نفر؛ معادل یک پنجم جمعیت آن در
 سومین شهر با جمعیت باالی حاشیه نشین، هزار حاشیه نشین450  اهواز هم با بیش از.حاشیه شهرها زندگی می کنند
.کشور به شمار می رود
 ایجاد،•از جمله پیامدهای حاشیه نشینی در خوزستان که محصول دهه ها سیاست گذاری نادرست در مدیریت شهری است
. سیاسی و محیطی است،فرهنگی- اجتماعی،ناپایداری در چهار بُعد اقتصادی
 در چند،•خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضات عمومی که پیوند تنگاتنگی با مسئله حاشیه نشینی در جامعه دارد
.سال اخیر بوده است
 احتمال تغییر در،•با توجه به روند صعودی جمعیت حاشیه نشین در ایران و فقدان چشم انداز روشنی برای حل این معضل
.وضعیت فعلی حاشیه نشینی در این استان بعید به نظر می رسد
 اعتراضات، ناپایداری ها، اهواز، خوزستان، حاشیه نشینی:كلید واژه ها

Özet
•	 Varoşlaşma, küresel bir olgu olarak birçok ülkeyi farklı sorunlarla karşı karşıya getirmektedir.
Bu sorun, İran’da çözülmemiş yapısal sorunlardan biri olarak devlet için tehlike çanlarının
habercisidir. Resmî istatistiklere göre İran’da varoşlarda yaşayan nüfus, 25 milyondan fazladır.
•	 Huzistan, varoşlaşma açısından İran’da ikinci sırada yer alan ildir ve nüfusunun beşte biri
(yaklaşık bir milyon kişi) kentlerin kenar mahallelerinde yaşamaktadır. Huzistan’ın merkezi
Ahvaz, 450.000’den fazla sakiniyle varoşlarda yaşayan nüfus açısından ülkede üçüncü sırada
yer almaktadır.
•	 On yıllar boyunca ilin idari yönetiminde yanlış planlama politikalarının devam etmesinin
sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan bu durum, Huzistan’ı büyük dönüşümlere uğratmaktadır.
İldeki varoşlaşma; çevresel, siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla istikrarsızlığın
oluşmasına yol açmaktadır.
•	 Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili
olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin merkezlerinden biri hâline gelmektedir.
•	 İran’da varoşlarda yaşayan nüfusun artışı ve siyasal mekanizmaların çözüm üretebileceğine
dair gerçek bir vizyona sahip olmaması dikkat çekicidir. Bu çerçevede Huzistan varoşlarında
yaşayan nüfusun mevcut durumunun tüm boyutlarıyla devam edeceği gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Varoşlaşma, Huzistan, Ahvaz, İstikrarsızlık, Protestolar
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Summary
•	 As a global phenomenon, suburbanization subjects many countries to various problems. This
phenomenon, which is among the unsolved structural problems in Iran, is a harbinger of the
alarm bells that are beginning to sound for the state. The number of people living in the suburbs
of Iran is more than 25 million.
•	 Khuzestan is the second province in Iran in terms of suburbanization rates, and one-fifth of its
population (approximately one million people) lives on the outskirts of the cities. Ahvaz, the
capital of Khuzestan province, ranks third in the country for its population of more than 450,000
residents living in the suburbs.
•	 This situation, which emerged as one of the consequences of the continuously poor planning
policies of the administrative management in the province over decades, has been transforming
the province of Khuzestan. The suburbanization in the province gives rise to instability in
environmental, political, social, cultural, and economic dimensions.
•	 With its high population density in the suburbs, the province of Khuzestan has become one of the
top places in recent years where the protests have been held closely related to the suburbanization
problem.
•	 It is noteworthy that while the population living in the suburbs of Iran increases, the political
mechanisms do not have a real vision to generate solutions to this problem. In this context, it
is envisaged that the current situation of the population living in the suburbs of Khuzestan will
remain in all dimensions.
Keywords: Suburbanization, Khuzestan, Ahvaz, Instability, Protests
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حاشیه نشینی در خوزستان ،چالشها و پیامدها

مقدمه
از مهمترین تحوالت اجتماعی در نیم قرن اخیر ،توسعه شهرنشینی است که پیامدهای متفاوتی را به دنبال
داشته است .وجه مشخصه شهرنشینی جهان سومی فعلی ،نابرابری است .در این بین ،توزیع نابرابر ثروت از
ناکامی های تأثیرگذار در روند شهرنشینی قلمداد می شود (هال .)311 :1387 ،آثار این نابرابری ها به صورت
استفاده از فضا یا مکان نیز بازتاب پیدا می کند و باعث می شود تا گروه های کم درآمد شهری مجبور به
سکونت در حاشیه شهرها شوند (حیدری نوشهر و نظریان .)33 :1390 ،حاشیه نشینی 1نُمود عینی فقر شهری و
نابرابری در بین مناطق شهر است که با مفهوم فقر پیوند تنگاتنگی دارد .منظور از حاشیه نشینان ،خانواده
های تهیدست و غالبا مهاجری هستند که در نوعی فرهنگ فقر زندگی می کنند .آنان به طور کامل جذب
شیوه جدید زندگی شهری نشده و در حاشیه آن به زندگی ادامه می دهند (ربانی و همکاران .)93 :1385 ،به
طور کلی ،حاشیه نشینی به شیوه ای از زندگی اطالق می شود که با تراکم بیش از حد جمعیت ،تعارض
فرهنگی ،بی ثباتی اجتماعی ،بیکاری و مشاغل کاذب ،بی هویتی ،خشونت ،جرم و جنایت ،احساس حقارت و
آمادگی برای آشوب و انفجار همراه است (کیخا و مرادی.)110 :1394 ،
محققان مطالعات شهری و اجتماعی ،صنعتی شدن ،افزایش بی رویه جمعیت و گسترش شهرنشینی را از
دالیل مهم حاشیه نشینی در جهان می دانند .آنها بر این باورند که گروه های حاشیه نشین تحت تأثیر
عواملی همچون بیکاری و فقر مجبور به ترک روستاها و شهرهای کوچک شده و به شهرهای بزرگ روی می
آورند .این موضوع از انقالب صنعتی در اروپا آغاز گردید و کماکان در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در
کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه ادامه دارد.
نخستین اندیشمندی که به مطالعه علل و پیامدهای حاشیه نشینی ناشی از انقالب صنعتی در اروپا پرداخت،
رابرت پارک 2بود .او در مقاله «مهاجرت بشر و انسان حاشیه نشین» ،حاشیه نشینی را نتیجه عملکردهای
اقتصادی-سیاسی در دوران پس از انقالب صنعتی و مناسبات درون نظامهای شهری می داند (انصاری:1369 ،

 .)39پارک در تعریف حاشیه نشینی به بعد اجتماعی آن می نگرد و چنین اظهار می دارد که حاشیه نشین
فردی است که در اثر کشمکش نژادها و فرهنگ جامعه های نو ،مردم نو و فرهنگهای نو به عرصه وجود گام
می نهد .سرنوشت او را محکوم می کند که در یک زمان ،در دو دنیای جداگانه زندگی کند (همان .)20 :بعدها
اندیشمندان مختلفی نظیر چارلز آبرامز ،3پیتر لوید ،4مارشال کلینارد 5و دیوید هارووی ،6هر کدام از زاویه ای
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خاص به مسئله سکونتگاه های غیررسمی پرداخته اند که مطالعات آنها زیربنای تولید نظریه های تخصصی
مختلفی درباره حاشیه نشینی گردید.
در بیشتر این دیدگاه ها ،مفهوم «مهاجرت» به عنوان یکی از متغیرهای عمده مورد توجه قرار گرفته است .بر
اساس دیدگاه جامعه گرا ،7حاشیه نشینی در کشورهای در حال توسعه ،پیامد مهاجرت از روستاها و شهرهای
کوچک به شهرهای بزرگ تلقی می شود .این مکتب پیدایش گروه های فقیر حاشیه ای در جامعه شهری
کشورهای در حال توسعه را ناشی از عملکرد طبیعی تضاد کار و سرمایه می داند و نتیجه این عملکرد،
انباشت سرمایه در شهر ،رشد نامتعادل اقتصادی و بروز تضادهای اجتماعی بین شهر و روستاست (قنبری و

همکاران .)74 :1393 ،طبق این نظریه ،شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه با سیل عظیم مهاجرین
روستایی و شهرهای کوچک روبرو هستند و شهر به عنوان یک متوقف کننده در مورد آنها عمل می نماید.
روستاییان به علت نبود امکانات و فرصتهای شغلی به شهر مهاجرت می کنند ،اما در شهر به علت مشکالت
مسکن ،درآمد و بیکاری نمی توانند خود را با شهر تطبیق دهند و در نتیجه به حاشیه شهر رانده می شوند
(همان.)75 :

فیلیپ هاوزر 8شهری شدن سریع و شتابان را مایه تشدید اصطکاکهای اجتماعی و شخصی و مانع همسازی
آرام مهاجرین روستایی با فرهنگ شهروندی می داند .این مهاجرین که سرنوشتی جز سرازیر شدن به حاشیه
شهرها ندارند ،با مشکالت عدیده آموزشی ،بهداشتی و فرهنگی نیز مواجه می شوند .رابرت پارک نیز با اشاره
به برخوردهای نژادی و فرهنگی ناشی از مهاجرت ،این پدیده را از علل تحقق حاشیه نشینی می داند (غالمی
و همکاران.)173 : 1392 ،

جامعه گرایان جدید نیز پدیده حاشیه نشینی را نتیجه نابرابری های اقتصادی-اجتماعی می دانند .اینان
معتقدند که به دلیل بروز کمبودها و نارسایی تسهیالت زیربنایی و اجتماعی ،محله های حاشیه نشین شکل
می گیرند (زاهدی و همکاران .)138 :1392 ،ضمن اینکه انباشتگی شهری و نابرابری های منطقه ای ،شکاف
شهری-روستایی و مهاجرت انبوه و به تبع آن بزرگ سازی شهری ،بیکاری و اشتغال کاذب و ناقص ،شکل
گیری اقتصاد غیررسمی ،معضل مسکن و فقر شهری را از جمله پیامدهای شهرنشینی در جهان سوم قلمداد
می کنند.
رابرت پارک (انصاری ،)39 :1369 ،بر این باور است که حاشیه نشینی و تراکم باالی جمعیت در حاشیه
کالنشهرها ،ارزشها و سنتهای بزهکارانه و جنایی را توسعه می دهند .محیطهای نامأنوس شهری برای خانواده
های مهاجرین که از فرهنگ خود جدا شده اند و انتخاب حاشیه کالنشهرها به عنوان محل سکونت و قرار
گرفتن در شرایط خاص زندگی شهری که در کشورهای جهان سوم اغلب با بی سازمانی اجتماعی مواجه
. David Harvey
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8
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است ،به همراه فقر ،جوانان را در برابر انحرافات اجتماعی آسیب پذیر می سازد (احمدی و همکاران:1384 ،
.)102

پس حاشیه نشینی زنگ خطری برای نظام حکمرانی شهری به شمار می رود که بی توجهی به آن ،به
تشدید مسئله می انجامد .کما اینکه ،استمرار این وضعیت ،مسئله را تبدیل به چالشی در سطح کالن نیز می
کند .پیامدها و چالشهایی نظیر فقر ،بیکاری ،طالق ،خشونت ،قتل ،شورش و سرقت از ویژگی های شناخته
شده حاشیه نشینی است که مجموع این عوامل زمینه فروپاشی سازمان اجتماعی را فراهم می نماید.
در دهه های اخیر ،مطالعات تجربی و کاربردی پیرامون حاشیه نشینی در جهان به شکل نظام مند توسط
مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) 9که در اکثر کشورهای جهان دفتر دارد ،انجام می شود .در
ایران ،مطالعات تجربی درباره حاشیه نشینی به سالهای قبل از انقالب اسالمی برمی گردد .اولین مطالعه
جامع درباره سکونتگاه های غیررسمی توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال
 1352به دلیل رشد فزاینده مسئله سکونتگاه های غیررسمی و مهاجرتهای گسترده پس از اصالحات ارضی
انجام شد  .پس از آن ،تحقیقات متعددی با رویکردهای کمی پیمایشی و کیفی اسنادی و نظری در این حوزه
صورت گرفت .عمده تحقیقات پیرامون مسئله سکونتگاه های غیررسمی ،به وضعیت و عوامل مؤثر بر
سکونتگاه های غیررسمی و پیامدهای آن پرداختند .شناسایی و توصیف وضعیت اجتماعی ،آموزشی،
بهداشتی ،اقتصادی و محیطی این مناطق و در کنار آن ،پیامدهای ناشی از این وضعیت به صورت گسترش
جرم ،فقر و اقتصادی غیرمولد مورد توجه قرار گرفت .در بیشتر تحقیقات ،عواملی چون بیکاری ،شکاف و
نابرابری فرصتها به مثابه تشدید کننده های مهاجرت و در نتیجه سکونتگاه های غیررسمی در نظر گرفته
شدند (اشتیاقی.)7 :1397 ،

در دوره های اخیر با توجه به افزایش حاشیه نشینی در سطح کالنشهرها ،محققان علوم سیاسی و اجتماعی
نظیر آصف بیات ،10رشد بی رویه حاشیه نشینی را زمینه ای برای انقالب تهیدستان شهری دانسته اند .بیات
در کتاب «سیاستهای خیابانی ،جنبش تهیدستان در ایران» حاشیه نشینان شهری ،فروشندگان دوره گرد،
کارگران روزمزد ،بیکاران ،همگی را تحت عنوان کلی «تهیدستان شهری »11مورد مطالعه قرار داده و اساسا
آنها را به عنوان نیروهای سیاسی تأثیرگذار می داند .در دروه اخیر نیز ،بزرگترین اعتراضات عمومی در طول
 40سال اخیر پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی ،در دی ماه  ،1396ریشه در مطالبات معیشتی داشت
که یقینا پیوند تنگاتنگی با مسئله حاشیه نشینی در جامعه دارد.
مسئله حاشیه نشینی یک مسئله جهان شمول است که کشورهای بسیاری را با چالش مواجه کرده است.
طبق گزارش هبیتات ،پدیده حاشیه نشینی تا سال  2030در حدود دو میلیارد نفر از ساکنان زمین را در بر
. UN. HABITAT. For A Better Urban Future
. Asef Bayat
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خواهد گرفت .این پدیده در کشورهای در حال توسعه دست کم یک سوم جمعیت را درگیر خواهد کرد .بر
اساس آخرین بررسی های هبیتات در قاره های مختلف ،جمعیت حاشیه نشین به ترتیب در آفریقا (،)% 62
جنوب آسیا ( ،)% 31شرق آسیا ( ،)% 28غرب آسیا ( ،)% 25اقیانوسیه ( ،)% 24آمریکای التین و حوزه
کارائیب ( )% 24و شمال آفریقا ( )% 23است (شهریار .)1398 ،طبق این آمار ،ایران نیز در بین کشورهای
آسیایی با میانگین  28درصد قرار دارد .مسلم است که طی چند سال اخیر و با افزایش فشارهای اقتصادی،
روند مهاجرت از روستاها به شهرها و همچنین از متن شهر به حاشیه شهرها به ویژه در کالنشهرهایی نظیر
تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،خوزستان و کرمانشاه سرعت گرفته است و تعداد بیشتری از جمعیت شهری
در مناطق حاشیه ای شهر سکونت یافته اند.
در این نوشتار سعی شده با اتکا به آخرین آمارهای رسمی ،گزارشی از وضعیت فعلی و پیامدهای حاشیه
نشینی در استان خوزستان با تأکید بر افزایش میزان نارضایتی ها و اعتراضات ارائه گردد .به لحاظ روشی نیز،
این نوشته جزو تحقیقات اسنادی محسوب می گردد و برای تهیه آن از منابع کتابخانه ای و آمارهای موجود
در استان خوزستان استفاده شده است .به عالوه ،تحقیقات و مقاالت علمی ،مصاحبه های مسئوالن کشوری
و استانی مورد بررسی قرار گرفته است.
 .1حاشیه نشینی در ایران

پدیده حاشیه نشینی از جمله مسائل ساختاری حل نشده در جامعه ایران است .زمینه ها ،عوامل و دالیل
متعدد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در به وجود آمدن آن تأثیرگذار بوده اند .از منظر تاریخی ،سابقه حاشیه
نشینی در این کشور به سالهای آغازین  1300برمی گردد ولی رشد شتابنده آن ،در دهه  1340و  1350و
همزمان با اصالحات ارضی صورت گرفت .در این سالها ،بسیاری از ساکنان روستاها با ترک روستاهای خود،
زندگی شهری را به زندگی روستایی ترجیح دادند .پایین بودن درآمد در روستاها و نبود فرصتهای اشتغال از
مهمترین دالیل مهاجرت طی این سالها به شمار می آید .کم آبی ،وجود بالیای طبیعی مانند زلزله و
خشکسالی نیز در تشدید این روند ،تأثیرگذار بود .شهرهای تهران ،شیراز ،مشهد ،زاهدان ،تبریز و کرمانشاه
در این دوره شاهد بیشترین تعداد حاشیه نشینی بودند (ربانی و همکاران .)120 :1381 ،از سوی دیگر ،افزایش
چشمگیر قیمت نفت طی سالهای  1351-1352منجر به سرازیر شدن سرمایه به شهرها گردید .همین امر
هم ،انگیزه مهاجرت از روستاها به شهرها را تقویت کرد .این در حالی بود که شهرهای مهاجرپذیر از
زیرساختهای کافی برای ساماندهی جمعیت مهاجر برخوردار نبودند .پرویز پیران ( )1374مسئله حاشیه
نشینی را با رشد سرمایه در ارتباط می داند و ضعف برنامه ریزی شهری را یکی از عوامل مهم گسترش
حاشیه نشینی در ایران قلمداد می کند که اساساً با ورود سرمایه داری جهانی به این کشور تشدید شده
است.
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حاشیه نشینی در دوران پس از انقالب نیز کماکان رشد شتابنده ای داشته است .جنگ هشت ساله ایران با
عراق ،یکی دیگر از متغیرهای کالن و مهم گسترش حاشیه نشینی در ایران به شمار می رود .تخریب و
نابودی بسیاری از مناطق شهری و روستایی به ویژه روستاها و شهرهای مرزی در اثر جنگ ،سیل مهاجرت
به مراکز استانها و شهرهای بزرگ را به همراه داشت .در شرایط جنگی ،ساخت و ساز مسکن در شهرها
چندان مورد توجه نظام سیاستگذاری و مدیریت شهری قرار نداشت و شهرهای ایران با کمبود جدی مسکن
مواجه بودند .به علت کمبود مسکن ،گرانی غیرمتعارف در زمینهای شهری و سکونتگاه های رسمی حاکم
بود؛ به نحوی که مهاجران ،قدرت اقتصادی خرید زمین یا مسکن در مناطق سکونتگاهی رسمی را نداشتند.
همین امر از دالیل کالن سکونت این دسته از مهاجران در حاشیه شهرها گردید.
یکی دیگر از متغیرهای کالن تأثیرگذار در گسترش حاشیه نشینی مرتبط با مفهوم تمرکزگرایی در حوزه
های اقتصادی ،رفاهی ،خدماتی و غیره در نظام مدیریت سیاسی ایران است .تمرکزگرایی باعث شده است تا
بیشتر امکانات و زیرساختها در مراکز شهری استقرار یابند .استمرار سیاست تمرکزگرایی ،شکاف عمیقی را
میان کالنشهرها در مقایسه با مناطق شهری کوچک و روستاها ایجاد کرده است .در نتیجه ،با گسترش
عوامل کششی در شهرهای بزرگ مانند جاذبه های شغلی و رفاهی و تمرکز امکانات در آن ،اکثر مناطق
کمتر برخوردار شهری و روستایی ،به مهاجرت روی آورده و در مناطق حاشیه ای کالنشهرها ساکن شده اند.
در مجموع ،ضعف ساختارهای اقتصادی ،ضعف نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ،عدم حمایت دولتی،
ناکارآمدی مدیریت سیاسی ،بالیای طبیعی ،تحوالت جمعیتی و تغییرات اجتماعی و ...از عوامل مهم حاشیه
نشینی در ایران است .بدون شک ،عدم توجه به تداوم مسئله حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن
پیامدهای بسیار منفی برای ایران به دنبال خواهد داشت.
بر مبنای نتایج سرشماری  1395از تعداد  1.234شهر کشور 538 ،شهر دارای روستاهای واقع در حریم
شهرند که معادل  42درصد کل شهرهای ایران است .از طرفی ،تعداد کل روستاهای ایران 37.769
روستاست که حدود  4.000عدد از آنها در حریم شهرها قرار دارند .این عدد معادل  11درصد از کل
روستاهای کشور است که حدود  17درصد کل جمعیت روستایی کشور و شامل  3.400.000نفر از جمعیت
روستایی کشور است .این  4.000روستا با فرض در نظر گرفتن الگوی کنونی سکونت در سالها و دهه های
آینده به مناطق حاشیه ای شهری تبدیل خواهند شد (بهمئی و همکاران.)130 :1398 ،

علیرغم اهمیت و حساسیت موضوع حاشیه نشینی در ایرن ،آمار دقیقی از آن در گزارشهای رسمی درج نمی
شود .طبق آمارهای مسئولین کشور این تعداد بین  11تا  38میلیون ذکر شده است ،با این حال ،با توجه به
دالیل متعددی از جمله فقدان شفافیت در این حوزه ،تعداد جمعیت حاشیه نشینی در ایران صرفا یک برآورد
به شمار می آید و از دقت کافی برخوردار نیست .در سال  1394عباس آخوندی ،وزیر مسکن و شهرسازی
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آمار حاشیه نشینان را  18میلیون نفر از جمعیت  55میلیونی تعداد شهرنشینیان اعالم کرد که معادل یک
سوم شهروندان جمعیت شهری در ایران است (مهر .)1394 ،طبق اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر
کشور در سال  11 ،1395میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد (پایگاه اطالع رسانی دولت.)1395 ،

محمدرضا محبوب فر ،عضو انجمن آمایش سرزمین ایران در گزارش سال  1399با اشاره به اینکه وضعیت
اقتصادی ناشی از تورم و گرانی در بخش مسکن و افزایش اجاره بها باعث باال رفتن جمعیت حاشیه نشینان
شده ،بیان کرد که تعداد حاشیه نشینیان در ایران  38میلیون نفر است (خبرگزاری بیتوته .)1399 ،با وجود این
تفاوتها و به اعتبار همین آمارهای رسمی ،مسلم است که میزان حاشیه نشینی در شهرهای ایران روندی
کامال صعودی داشته است.
 .2استان خوزستان به روایت آمار
 .1-2محدوده جغرافیایی ،آمار و هرم سنی جمعیت
خوزستان با وسعت  64.057کیلومترمربع ( % 4از مساحت کل کشور) وسیعترین استان در نیمه غربی ایران
است .این استان از غرب با شهر بصره کشور عراق هم مرز است .استانهای بوشهر در جنوب شرق ،کهگیلویه و
بویراحمد و چهارمحال و بختیاری در شمال شرق و شرق ،لرستان در شمال و ایالم در شمال غربی آن قرار
دارند.

نقشه شماره  :1موقعیت جغرافیایی استان خوزستان (منبع :وبسایت دوربری)
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به لحاظ تقسیمات کشوری ،خوزستان دارای  27شهرستان 76 ،شهر 67 ،بخش 144 ،دهستان و 6.464
آبادی ( 3.999دارای سکنه و  2.465خالی از سکنه) می باشد .بر اساس سرشماری سال  ،1395جمعیت آن
در حدود  4.710.509نفر است که از این تعداد  2.388.000نفر مرد و  2.321.000نفر زن می باشند.

نقشه شماره  :2شهرستانهای استان خوزستان (منبع :سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

بر اساس هرم سنی جمعیت در سال  ،1395سهم عمده جمعیت جوانان در معرض اشتغال ،ازدواج و
متقاضی مسکن ،میان سنین  20تا  34سالگی قرار دارد .نسل پرجمعیت کشور در این سال افراد 34-30
ساله بوده است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان 9 :1396 ،و .)10

نمودار شماره  :1هرم سنی جمعیت استان خوزستان در سال ( 1395سازمان برنامه و بودجه)1397 ،
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 .2-2پراکنش و ترکیب قومیتی
اکثریت جمعیت خوزستان را دو قوم بختیاری و عرب تشکیل می دهند که به طور تقریبی هر یک کمتر از
نیمی از جمعیت این استان را به خود اختصاص می دهند .دزفولی ها ،قشقایی ها و ارامنه نیز در بخشهایی از
این استان سکونت دارند (مرکز آمار ایران.)1395 :

عربها در شهرستانهای شادگان ،دشت آزادگان ،هویزه و باوی اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل می دهند .از
میان  27شهرستان این استان ،عربها در شهرستانهای اهواز ،خرمشهر ،آبادان و ماهشهر به خصوص در
مناطق روستایی ،جمعیت قابل مالحظه ای تشکیل می دهند.
بختیاری ها .شهرهای ایذه ،مسجد سلیمان ،هفتکل ،باغملک ،اندیکا ،اللی ،سالند ،صفی آباد ،قلعه خواجه،
دهدز به صورت اصلی و سایر شهرهای خوزستان نیز جمعیت قابل توجهی از بختیاری ها را در خود دارند.
فارسهای بومی در شهرستانهای شوشتر ،دزفول ،بهبهان ،ماهشهر ،رامهرمز ،هندیجان ،رامشیر ،زیدون و
سربندر به سر می برند .تمرکز شهری لرها در اندیمشک ،شوش ،حسینیه و الوار است .قشقایی ها نیز در
شهرستان هفتکل ساکن هستند و جمعیتی از آنها در شهرستانهای باغ ملک ،دزفول و رامهرمز سکونت دارند.
در جدول زیر ،جمعیت شهری استان خوزستان ،تعداد جمعیت و قومیتهای ساکن در آن بر اساس آخرین
سرشماری سال 1395ارائه می شود (مرکز آمار ایران :1395 ،استان خوزستان).
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شهرستان

جمعیت

قومیت ساکن

آبادان

271.484

فارس /عرب

آغاجاری

17.650

عرب /فارس /لر بهمئی

امیدیه

90.420

عرب /فارس /بختیاری /لر بهمئی

اندیکا

47.629

بختیاری

اندیمشک

163.759

لر

اهواز

1.484.344

عرب /فارس

ایذه

203.594

بختیار

باغ ملک

107.390

بختیاری /لر بهمئی /ترک قشقایی

باوی

96.484

عرب

بندر ماهشهر

278.037

عرب /فارس

بهبهان

179.574

فارس /لر بهمئی

حمیدیه

53.762

عرب

خرمشهر

163.701

عرب

دزفول

444.000

فارس دزفولی /بختیاری /عرب

دشت آزادگان

143.134

عرب

رامشیر

48.943

عرب

رامهرمز

127.180

بختیار /عرب /ترک قشقایی

شادگان

153.355

عرب

شوش

202.004

لر /عرب

شوشتر

191.004

بختیاری /عرب /فارس

کارون

105.872

عرب

گتوند

64.119

بختیاری /لر

اللی

37.119

بختیاری

مسجد سلیمان

113.419

بختیاری

هفتگل

22.119

بختیاری /ترک قشقایی

هندیجان

38.762

عرب /بختیاری /فارس بندری

هویزه

38.886

عرب

جمعیت استان خوزستان

4.710.506

جدول شماره  :1جمعیت خوزستان به تفکیک شهری ،بر اساس سرشماری ( 1395منبع :چکیده مطالعات آمایش
استان خوزستان)18 :1397 ،
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در سال  ،1395حدود  75.5درصد جمعیت خوزستان در نقاط شهری و  24.4درصد نیز در نقاط روستایی
ساکن بودند .بیشترین جمعیت استان در شهرستان اهواز زندگی می کنند که حدود  27.7درصد کل
جمعیت استان را شامل می شود .شهرستان دزفول حدود  9.4درصد از جمعیت در رتبه بعدی قرار دارد.
پراکندگی آبادی های روستایی در خوزستان ،نسبت معناداری با پدیده حاشیه نشینی دارد .چراکه بیشترین
بخش از جمعیت حاشیه نشین استان ،ناشی از مهاجرت روستاهای اطراف به سمت شهرها بوده است.
 .3-2ظرفیتها
خوزستان یکی از غنی ترین استانهای ایران از نظر منابع ثروت می باشد .از ظرفیتهای مهم این استان می
توان به موارد ذیل اشاره کرد :رتبه دوم تولید ناخالص ملی با نفت و رتبه چهارم تولید ناخالص ملی بدون
نفت در کشور ،فعالیت  33پتروشیمی و چهار میدان نفتی بزرگ کشور در آن ،رتبه دوم تولید آهن و فوالد
کشور و وجود یک سوم آبهای جاری کشور در آن .به عنوان نمونه ،تنها در سال  1394تولید ناخالص داخلی
این استان به تنهایی بیش از  5.3میلیارد دالر بوده است (دنیای اقتصاد .)1397 ،با این حال و علیرغم این
ظرفیتها ،میزان فقر و حاشیه نشینی در این استان حداقل  2درصد بیشتر از میانگین بیکاری در کل کشور
است .میزان بیکاری در سال  1395در این استان 14 ،درصد بود که باالترین نرخ بیکاری متعلق به
شهرستان مسجد سلیمان با  22.7درصد ،هَفتکل با  21.5درصد و اللی با  21.4درصد بود (ایرنا .)1396 ،نقشه
زیر به برخی از ظرفیتهای استان اشاره دارد.

نقشه شماره  :3آمار برخی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان خوزستان (منبع :گروه سیاست داخلی)
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 .4-2شهرهای توانمند خوزستان
شهر توانمند شهری است که ظرفیت توسعه ای دارد .یعنی از ویژگی ها ،منابع انسانی و منابع زیرزمینی قابل
توجهی برای توسعه و توانمند کردن ساکنان برخوردار باشد .این ویژگی ها در قالب بخشهای کشاورزی،
صنعتی و خدماتی تقسیم بندی می شود .در نقشه زیر توانمندی شهرها به لحاظ جغرافیایی در رنگهای
مختلف از یکدیگر تفکیک شده است .شهرهای دارای توانمندی ممتاز ،تنها شامل شهرستان بندر ماهشهر
می شود .شهرهای دارای توانمندی قوی شامل شهرهای اهواز ،دزفول ،خرمشهر و آبادان می شود .شهرهای
دارای توانمندی متوسط شامل اندیمشک ،بهبهان ،امیدیه و هندیجان می شود .شهرهای دارای توانمندی
ضعیف شامل شهرستانهای شوش ،دشت آزادگان ،گتوند ،شوشتر ،ایذه ،رامهرمز ،رامشیر و شادگان می شود.
شهرهای دارای توانمندی بسیار ضعیف شامل شهرهای اللی ،مسجد سلیمان و باغ ملک می شود (سازمان
برنامه و بودجه.)1397 ،

نقشه شماره  : 4طبقه بندی شهرستانها بر حسب توانمندی (منبع :چکیده مطالعات آمایش استان خوزستان)78 :1397 ،

طبق بررسی ها ،مهاجرت از شهرهای دارای توانمندی ضعیف و بسیار ضعیف بسیار بیش از سایر شهرهای استان
به سمت مرکز یا اهواز بوده است .مهاجرین بختیاری از شهرهای رامهرمز ،امیدیه ،باغملک ،مسجد سلیمان و ایذه
در مناطق حاشیه نشین آغاجری ،حصیرآباد و منبع آب در شهر اهواز استقرار می یابند و مهاجرین عرب
خرمشهر ،سوسنگرد ،دشت آزادگان و هویزه در مناطق حاشیه ای مالشیه ،عین دو ،سیاحی و شلنگ آباد
سکونت دارند (باشگاه خبرنگاران جوان .)1398 ،علیرغم ظرفیتهای عظیم اقتصادی در این استان ،فقدان اراده جدی
و نبود برنامه ریزی نظام مند از سوی مدیران و متولیان باعث شده است که حتی شهرهایی با ظرفیت اقتصادی
فراوان هم ،جمعیت مهاجرفرستی باالیی داشته باشند .برای نمونه ،شهر ماهشهر علیرغم توانمندی ممتاز ،یکی از
شهرهای پرچالش خوزستان به شمار می آید و شهرکهای زیادی مانند شهرک طالقانی ،شهید چمران ،مدنی،
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شهید رجایی ،شهید صدوقی و شهرک قدس از جمله سکونتگاه های غیررسمی در این شهر می باشند (حیدری،
.)1395

 .3روند حاشیه نشینی در خوزستان
پدیده حاشیه نشینی محصول زنجیره ای از علل و عوامل مهاجرت است .موضوعی که در روند شکل گیری
حاشیه نشینی در خوزستان در طی چند دهه رخ داده است .در واقع عوامل تاریخی-ساختاری که درباره علل
شکل گیری و گسترش حاشیه نشینی در مناطق مختلف ایران وجود دارد ،درباره این استان نیز صدق می کند.
بر پایه نظریه جامعه گرا و از منظر تاریخی نیز ،بهبود تدریجی زیرساختهای صنعتی و کشاورزی در دهه 1950
میالدی در استان خوزستان ،باعث نقل و انتقاالت شدید جمعیتی در استان شد ،به گونه ای که خالص مهاجرت
در شهرهای این استان ،در فاصله سالهای  1345-1335به عنوان مثال ،حدود  173هزار نفر بود .متأثر از همین
شرایط است که اولین مناطق حاشیه ای این استان ،در کلگه مسجد سلیمان و بریم آبادان شکل گرفته اند.
ضمن اینکه جنگ  8ساله نیز مسئله مهاجرت در خوزستان را از روستاها به سمت شهرها شتاب بخشید و بر اثر
آن ،هزاران نفر از مناطق غربی استان که در معرض حمالت مستقیم قرار داشتند ،به سمت مناطق مرکزی و
شرقی آن روانه شدند .اسکان تعداد قابل توجهی از این جمعیت بدون برنامه و در حاشیه سایر شهرها انجام شده
و یکی از زمینه های شکل گیری و گسترش حاشیه نشینی شده است (بهمئی و همکاران.)130 :1398 ،

استان خوزستان ،بعد از خراسان رضوی ،دومین استان کشور از نظر حاشیه نشینی است .میزان جمعیت
حاشیه نشین این استان  850هزار نفر (معادل  % 25کل جمعیت استان) است (مرور نیوز .)1395 ،شهرستان
اهواز با بیش از  450هزار حاشیه نشین دارای بیشترین جمعیت حاشیه نشین در استان می باشد (سومین
شهر حاشیه نشین کشور بعد از تهران و مشهد) (تسنیم .)1398 ،اکثر حاشیه نشینان اهواز ،از شهرستانهای
دشت آزادگان ،حمیدیه و مسجدسلیمان آمده اند .محالت صیاحی ،شیلنگ آباد ،رزمندگان ،گلدشت ،گل
بهار ،کریشان ،عین الدوّا ،مالشیه ،چنیبه ،جنگیه ،کوت عبداهلل ،کانتکس ،قلعه کنعان ،کوی طاهر ،آل صافی،
منبع آب ،حصیرآباد ،زرگان ،زوویه  1و زوویه  2مهمترین محالت حاشیه نشین اهواز می باشند .بعد از اهواز،
شهرهای ماهشهر ،مسجدسلیمان ،آبادان ،دزفول ،اندیمشک و کارون عمده مناطق حاشینه نشین را در
خوزستان دارند (سرحانی و همکاران .)40 :1398

در نتیجه مهاجرت ساکنان ،از جمعیت اکثر مناطق روستایی شهرهای مسجدسلیمان ،باغملک ،اللی و
هندیجان به تدریج کاسته و به جمعیت مناطق حاشیه نشین شهر اهواز اضافه شده است .طبق آمار مرکز
مطالعات برنامه ریزی استان خوزستان نیز ،بخش گسترده ای از روند افزایشی حاشیه نشینی در استان
خوزستان اساساً دارای منشأ روستایی است.
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همچنین این روند آماری نشان می دهد که مناطق شهری دارای توانمندی ضعیف و یا بسیار ضعیف مانند
مسجدسلیمان ،اللی و حمیدیه کماکان بیشترین مناطق روستایی در معرض حاشیه ای شدن قرار دارند.
باالتر از این ،در بسیاری از روستاهای خوزستان ،به دلیل کمبود درآمد خانوارها ،به صرفه نبودن کشاورزی
برای درآمدزایی ،کمبود امکانات اولیه زندگی مانند آب ،مواد غذایی ،بهداشت مناسب ،مسکن ،مدرسه و ...و
در نتیجه مهاجرت ،نرخ رشد جمعیت منفی است .پیش از این هم به دلیل جنگ و کم آبی ،مهاجرت از
روستاها به حاشیه شهرها ،روند افزایشی داشت.
نگاهی به آمار شهرنشینی در ایران و خوزستان نیز نشان می دهد که در دوره های مختلف ،میزان
شهرنشینی و افزایش آن در خوزستان ،نسبت به زمان مشابه خود از میانگین کشوری باالتر بوده است .تداوم
همین روند ،باعث افزایش سکونتگاه های حاشیه نشینی در اطراف شهرهای استان شده و جمعیتی از حاشیه
نشینی را برای خوزستان به همراه آورده است.
سال

ایران

خوزستان

1335

31.4

48.1

1355

47

57.4

1345
1365

38.7
54.6

51.2
55.3

1375

61.48

62.5

1390

71.38

71

1385
1395

68.46
74

68

75.45

جدول شماره  :2مقایسه میزان شهرنشینی افراد در کشور و خوزستان (منبع :استخراج شده از داده های مرکز آمار ایران)1395 ،

نمودار خطی شماره  :2مقایسه میزان شهرنشینی افراد در کشور و خوزستان (منبع :گروه سیاست داخلی)
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خوزستان یکی از مهاجرپذیرترین استانهای ایران است .آمارها نشان می دهد که بیشترین شهرهای
مهاجرپذیر در این استان ،دارای بیشترین تعداد افراد حاشیه نشین استان هستند .لذا حجم مهاجرپذیری
خوزستان تأثیر مستقیم و مؤثری بر افزایش محالت غیررسمی شهرهای استان و در نتیجه گسترش حاشیه
نشینی دارد.
شهر
تعداد مهاجرین

اهواز

دزفول

27.227 74.148

بندر ماهشهر
21.219

شوشتر

اندیمشک

آبادان

خرمشهر

بهبهان

12.306 12.750

11.686

10.987

9.046

جدول شماره  :3آمار مهاجرین به شهرهای استان خوزستان در  5سال اخیر (منبع :استخراج شده از وبسایت مرکز آمار ایران)1395 ،

در دهه های اخیر ،از یک سو تمایل فزاینده به شهرنشینی در این استان به ثبت رسیده و از سوی دیگر ،و به
موازات این شهرنشینی ،تحوالت اجتمای روستایی قابل تأمل بوده است به گونه ای که در سال  1395از
مجموع  6.000روستای استان ،نزدیک  3.000عدد از آنها خالی از سکنه شدند (مرکز آمار ایران.)1395 ،

شهر اهواز که تا سال  1355بعد از آبادان ،دومین شهر پرجمعیت خوزستان بود ،در نتیجه سرمایه گذاری ها
و مهاجرت گسترده از روستاها به شهرهای اطراف با رشد  47درصدی به اولین شهر پرجمعیت استان بدل
شد (بهمئی و همکاران .)140 :1398 ،در اثر این سرمایه گذرای ها و توسعه میادین نفتی و استقرار صنایع
سنگین در این شهر طی  10سال از  ،1345-1335جمعیت این شهر  72درصد افزایش یافت (همان) .پس از
این دوران ،وقوع جنگ ایران و عراق هم نتوانست خللی در جمعیت شهری و حاشیه نشین اطراف اهواز ایجاد
کند .در واقع ،وقوع جنگ و تخریب شهرهای خرمشهر ،آبادان ،اروندکنار و بستان ،انهدام صنایعی چون
پاالیشگاه نفت و تأسیسات مشابه و از کار افتادن صنایع و مراکز بزرگ اشتغال و تأسیسات بندری خرمشهر
نیز باعث شد تا جمعیت این مناطق به شهر اهواز و سایر مناطق کشور مهاجرت کنند .در آن مقطع ،اهواز
ظرفیت زیرساختهای میزبانی از حجم انبوه جمعیت وارد شده را نداشت و همچنین به علت رونق نفتی این
شهر ،قیمت زمین و خدمات افزایش قابل توجهی یافت .به همین دلیل و با افزایش فاصله قیمت میان اهواز و
مناطق همجوار ،بخشی از جمعیت مهاجر پشت دروازه های شهر ماندند.
وضعیت حاشیه نشینان در خوزستان نشان می دهد که چالش حاشیه نشینی در استان نه تنها مورد توجه
عملی و جدی مسئولین قرار نگرفته ،بلکه با انجام اقدامات مداخله جویانه جهادی (ضربتی) ،بدون هماهنگی
فرانهادی و بدون انجام مطالعات پیوست فرهنگی-اجتماعی ،باعث پیچیده تر شدن مسائل و تشدید مشکالت
جمعیتهای ساکن در این مناطق شده اند .اقدامات نهادهای مختلف شهری و دولتی برای حل مسئله ،به
گفته فاضل عبیات ،معاون عمرانی استانداری خوزستان ره به جایی نبرده است .طبق گفته او ،بیش از
18
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 7.703هکتار سکونتگاه غیررسمی و  245محله ناکارآمد شهری در استان وجود دارد که معادل  25درصد
کل جمعیت استان است (ایسنا .)1398 ،استمرار این موضوع در الیه های مختلف جمعیتهای حاشیه نشین
استان ،آسیبها و پیامدهای ساختاری گوناگونی را به وجود آورده است که بازتاب آن در افکار عمومی گروه
های حاشیه نشین ،تحقیقات دانشگاهی ،مقاالت پژوهی ،سایتهای خبری ،مطبوعات محلی ،گفتگوهای
مسئولین رسمی و مصاحبه های کارشناسان قابل ردیابی است که در ادامه به این پیامدها اشاره می شود.
 .4پیامدهای حاشیه نشینی در خوزستان
در طی چند دهه اخیر ،این استان با تالطمات و جابجایی های عمده جمعیتی مواجه بوده که مجموع این
جابجایی ها تبعات اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی در پی داشته است .می توان این پیامدها را در ابعاد
ناپایداری اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و محیطی دسته بندی کرد .بدون تردید تبعات و آسیبهای
حاشیه نشینی ،محصول اثرگذاری یک عامل تک متغیری نیست .انباشت مسائل حل نشده در مناطق حاشیه
نشین خوزستان ،مهمترین بستر و شرایط بروز این پیامدهاست .بدیهی است که متغیر حاشیه نشینی از وزن
تأثیرگذاریی باالیی در پدیدار شدن چنین آسیبها و تبعاتی برخوردار است .این پیامدها که به شکل آسیب در
این مناطق به وجود آمده ،نهادینه شده و کماکان استمرار دارند ،محصول دهه ها برنامه ریزی و سیاست
گذاری نادرست در مدیریت حکمرانی شهری است.
از جمله ابعاد ناپایداری اقتصادی را می توان فقر گسترده ،رانت زمین ،ناامنی غذایی و نرخ باالی بیکاری
عنوان کرد .تبعات ناپایداری اجتماعی-فرهنگی شامل مصادیقی همچون اعتیاد ،رواج فحشا ،افزایش طالق،
کودک همسری ،افت تحصیلی ،قتل و خشونت خانوادگی ،افزایش افراد فاقد هویت شناسنامه ای ،خودکشی،
افزایش بی اعتمادی ،رواج ازدواج اجباری ،قتل و افزایش زنان سرپرست خانوار است .از جمله پیامدهای
سیاسی هم می توان به شورشها ،نارضایتی قومی ،تبعیض و واگرایی و کاهش مشارکت سیاسی اشاره کرد .و
نهایتا در بُعد ناپایداری محیطی می توان از مصادیقی نظیر کمبود مراکز بهداشتی ،فقدان سند منازل ،فقدان
آب شرب پایدار ،آسیب پذیری سیل بندها ،کمبود مدارس ابتدائی ،تصرف اراضی ،فقدان معابر آسفالت و
شیوع بیماریهای واگیردار نام برد.
با گذشت زمان ،مسائل اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی ،در مناطق حاشیه نشین،
ریشه دوانده اند .بر اساس گزارش آماری رحمان موسوی ،معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان
خوزستان در سال  ،1393بیش از  80درصد از جرائم کالنشهر اهواز در مناطق حاشیه نشین این شهر رخ
می دهد .طبق این آمار ،بیشترین جرایم انجام شده در  17منطقه حاشیه نشین اهواز سرقت و مواد مخدر
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است .از مجموع  20کالنتری که در شهر اهواز وجود دارد 10 ،کالنتری مناطق حاشیه نشین را پوشش می
دهد (جنوب نیوز.)1393 ،

از دیگر سو ،بر اساس گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری  ،1395خوزستان دومین استان
از نظر مجموع پرونده های قضایی تشکیل شده نسبت به جمعیت است .طبق این گزارش ،میانگین قتل در
این استان به نسبت هر صد هزار نفر )4.5( ،نفر است که از رقم کشوری ( )3.8بیشتر است .استان خوزستان
در کنار استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان و هرمزگان از استانهایی است که کودک همسری در آن
رواج دارد .در سال  ،1390از مجموع جمعیت  10-14ساله خوزستان ( 372.749نفر) ،تعداد  3.277نفر
حداقل یک بار ازدواج کرده اند .بر اساس نتایج این گزارش ،یک رابطه معناداری بین کودک همسری ،فقر و
حاشیه نشینی وجود دارد (رفیعی و همکاران .)15-28 :1396 ،از دیگر پیامدهای فقر و حاشیه نشینی گسترده در
این استان ،سرقت است که به گفته فرهاد افشار نیا ،رئیس کل دادگستری خوزستان ،جرم نخست در استان
به شمار می رود (ایسنا.)1396 ،

حاشیه نشینی اثرات خود را بر زنان نیز برجای گذاشته است .پروانه وَلَوی ،رئیس مرکز تحقیقات زنان
دانشگاه چمران اهواز ،بیکاری و طالق را از مهمترین مسائل زنان در استان خوزستان می داند که این
موضوع در مناطق حاشیه نشین با شدت بیشتری نیز همراه است .به گفته وی ،میانگین نرخ بیکاری زنان
تحصیل کرده در کشور  58.7درصد ،اما در خوزستان  60.8درصد است و میانگین رشد طالق در کشور 4.5
درصد است در حالی که میانگین رشد طالق در خوزستان  5.5درصد است .همچنین متوسط نرخ عمومیت
ازدواج در کشور  94.3درصد و در خوزستان  92.3درصد می باشد .متوسط نرخ باسوادی زنان در کشور
 84.2درصد و در خوزستان  82.5درصد است .بر اساس سرشماری سال  ،1395خوزستان دومین استان
کشور در ازدواج دختران کمتر از  10سال است و بر اساس آمارهایی که در اختیار معاونت زنان و خانواده
ریاست جمهوری قرار گرفته 39 ،مورد ازدواج زیر  10سال در سال  1395در خوزستان ثبت شده است ،این
در حالی است که بسیاری از این ازدواجها نیز ثبت نمی شود (ایرنا.)1398 ،

آسیبهای حاشیه نشینی عالوه بر ابعاد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،با مسائل زیست محیطی نیز همراه
است .از جمله آسیبهای مهم در این زمینه ،بحران ریزگردها ،فاضالب شهری و آلودگی های زیست محیطی
است که شرایط دشواری را ایجاد کرده است .غالمرضا شریعتی ،استاندار خوزستان در خرداد  1399اذعان
کرد که بیش از  700روستای این استان دچار تنش آبی هستند (ایسنا.)1399 ،

تَبَعات و پیامدهای حاشیه نشینی در خوزستان در کنار مسائل ساختاری حل نشده ای همچون تبعیض
قومی و ...سبب شکل گیری «بحران امنیتی» در مناسبات میان جمعیتهای ساکن در مناطق حاشیه نشین و
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نظام حکمرانی شهری شده است .به نظر می رسد همه این پیامدها ،به صورت بندی مفهوم خشم عمومی و
نارضایتی گسترده منجر می شود که نشانه های آن را می توان در اعتراضات شهری دو دهه اخیر در
شهرهای خوزستان مشاهده کرد .از اینرو ،می توان گفت که حاشیه نشینی در خوزستان ،به مثابه زمینه علّی
مهم ،زمینه را برای همراهی و همنوایی افکار عمومی مناطق حاشیه نشین و حتی غیرحاشیه نشین
خوزستان با هر گونه اعتراض مدنی و مردمی فراهم آورده است.
شاخصهای آماری حاشیه نشینی در شهرهای خوزستان تأیید کننده این موضوع است که شرایط عمومی
حاشیه نشینی در این استان در مرحله انفجاری قرار دارد و شهرهای استان از آستانه تحمل بسیار پایینی
برای برآورد نیازهای این جمعیت برخوردارند .این پدیده می تواند در شرایط و پیشامدهای خاص ،منشأ
تحوالت مهمی باشد .به عبارت دیگر ،آمار حاشیه نشینی در خوزستان ،وجود بستر شورش تهیدستان شهری
در این استان را نشان می دهد ،کما اینکه استان طی  4سال اخیر اعتراضات متعددی را شاهد بود که در زیر
به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
 اعتراضات عمومی دی ماه  1396در شهرهای بهبهان ،شوش ،اهواز ،خرمشهر ،آبادان ،مسجدسلیمان بهعلت شرایط اقتصادی.
 اعتراضات در ماهشهر ،آبادان و اهواز دهه اول فروردین  1397به دلیل نادیده گرفته شدن هویت عربی ویا توهین به عربها در برنامه کاله قرمزی شبکه  2سیما.
 اعتراضات در شهرهای خرمشهر ،ماهشهر و اهواز در  9تیرماه  1397به علت کمبود آب آشامیدنی. اعتراضات کارگران شرکت هفت تپه شوش طی سه سال اخیر که کماکان پیرامون واگذاری به بخشخصوصی و عدم پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت تپه ادامه دارد.
 اعتراضات عمومی آبان  1398در شهرهای اهواز ،خرمشهر ،آبادان ،بهبهان در رابطه با وضعیت عمومیکشور.
 اعتراضات مدنی مردم شادگان و اهواز در  19آبان  1398در رابطه با فوت حسن حیدری شاعر محبوبعرب خوزستان.
 اعتراضات مردم غیزانیه اهواز در تاریخ  3خرداد  1399نسبت به مسئله بی آبی. اعتراضات مردم شهرستان بهبهان در تاریخ  26تیر  1399نسبت به وضعیت بد اقتصادی.21
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برخی ،نارضایتی عمومی جمعیت ساکن مناطق حاشیه نشین را ناشی از وجود مشکالتی مانند کمبود آب
شرب ،وضعیت بد بهداشتی ،فقدان زیرساختهای آموزشی ،سرقت باال ،نبود سیل بند ،عدم توجه مدیران به
این مناطق ،وجود تبعیض قومیتی و غیره می دانند .ضمن اینکه بررسی نقطه به نقطه اعتراضات در شهر
اهواز نیز نشان می دهد حوادث و رخدادهای دی ماه  ،1396در فضای جغرافیایی این مناطق با شدت و
خشونت باالیی همراه بوده است .از جمله این مناطق حاشیه نشین می توان به محالت زویه ( 1کوروش)،
زویه ( 1ملی راه) ،زرگان ،علی آباد ،چنیبه علیا ،نهضت آباد ،کوی سیاحی ،کوی علوی ،شهرک رزمندگان،
عین دو ،کریشان ،گلبهار ،گلدشت ،مالشیه ،حصیرآباد ،آل صافی ،منبع آب و کوی طاهر اشاره کرد (سرحانی
و همکاران.)38 :1398 ،

امنیتی شدن فضای حاکم بر خوزستان دیگر به وضوح قابل مشاهده است .مجتبی یوسفی؛ نماینده اهواز در
تیرماه  ،1399در این باره می گوید« :در حوزه تقسیمات کشوری چرا تعلل بسیاری صورت می گیرد و یک
موضوع ساده تبدیل به معضل اجتماعی و امنیتی می شود ...استان خوزستان تبدیل به تابلوی همه بحرانها
در کشور شده است» (خبرگزاری شبستان .)1399 ،ضمن اینکه بازدید  13نماینده مجلس شورای اسالمی از
مناطق حاشیه نشین شهر اهواز (منطقه منبع آب) در خرداد ماه  ،1399در فضای نگرانی های امنیتی و
شورشهای مهاجران و تهیدستان شهری قابل تفسیر است (خبرگزاری صدا و سیما.)1399 ،
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پیامدهای حاشیه نشینی
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 .5نتیجه گیری و سناریوهای پیش رو
مهاجرت یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری مناطق حاشیه نشین می باشد که خود تحت تأثیر دافعه های
اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی محل سکونت قبلی و جاذبه های اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی شهر صورت
می گیرد .مهمترین پیامد اجتماعی حاشیه نشینی از منظر دیدگاه جامعه گرا ،افزایش میزان محرومیت
نسبی حاشیه نشینان می باشد که در مجموع باعث به وجود آمدن فرهنگ فقر در منطقه حاشیه نشین می
شود.
آمارهای مربوط به حاشیه نشینی خوزستان نشان می دهد که این استان علیرغم ظرفیتهای اقتصادی باال ،به
شکلی گسترده با پدیده حاشیه نشینی درگیر است .امری که به دنبال خود پیامدهای مختلفی از جمله
اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی را نیز در پی دارد و باعث ایجاد ناپایداری های
مختلفی می شود .ناپایداری های ناشی از پدیده حاشیه نشینی در خوزستان ،نه تنها نیازهای نسلهای حاضر،
بلکه نیازهای نسلهای آینده را با خطرات جدی مواجه می سازد.
این ناپایداری ها در ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و محیطی بازتاب یافته است .مجموع این پیامدها در
تشدید خشم عمومی و گسترش اعتراضات نقش دارند .اگرچه مسئله شورش و اعتراض در خوزستان،
مفهومی پیچیده و ناشی از عوامل مختلفی در اجتماع این استان است ،اما طبق آمارها ،شرایط زیستی در
سکونتگاه های غیررسمی ،در افزایش نارضایتی عمومی بسیار تأثیرگذار بوده است.
در واقع همه این موارد منفی در حیات اجتماعی و افکار عمومی ساکنان خوزستان جریان دارد .در این
استان ،به دالیل ساختاری ،توسعه نیافتگی با وجود برخورداری از منابع عظیم نفتی ،تجربه درگیری مستقیم
 8سال جنگ و نظیر این عوامل ،همواره احساس محرومیت نسبی در میان گروه های اجتماعی آن برقرار
است .به همین دلیل ،یک «احساس جمعی ناخرسندی از شرایط موجود» در میان بسیاری از ساکنان استان
مشاهده می شود .به عبارت دیگر ،مردم این استان همواره از اینکه علیرغم برخورداری از بیشترین منابع
زیرزمینی ،از کمترین امکانات زیرساختی برخوردارند ،در رنج می باشند .این مردم به طور روزمره با مسئله
حاشیه نشینی و پیامدهای مخاطره آمیز آن دست و پنجه نرم می کنند .بدیهی است که در بلندمدت ،رنج
جمعی زندگی در چنین شرایطی ،می تواند آبستن حوادث و تحوالت جدی باشد .این رنج با گذر زمان در
اذهان مردم انباشته شده و نهایتاً تبدیل به «خشم عمومی» می شود .بخشی از این خشم اجتماعی در
شرایط بحرانی جامعه ،بیشتر آشکار می شود که مصادیق آن را می توان در قالب اعتراضات عمومی در
شهرهای استان مشاهده نمود .با توجه به گستردگی و روند صعودی مسئله حاشیه نشینی در خوزستان می
توان از دو سناریو سخن گفت:
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الف .در سناریوی اول ،احتماال مجموعه نهادها و سازمانهای درگیر در حل مسئله ،برای حفظ وضعیت موجود
و جلوگیری از افزایش آمار حاشیه نشینی و پیامدهای ناگوار آن تالش خواهند کرد .چراکه با توجه به شرایط
ویژه کشور ،تالش برای حفظ همین تعداد موجود ( 850.000حاشیه نشین) گام بسیار مهمی به شمار می
آید .چنانچه این هدف تحقق یابد ،با ساماندهی حاشیه نشینان در یک بازه زمانی مشخص ،به تدریج از تعداد
حاشیه نشینان کاسته خواهد شد و به همین ترتیب ،از میزان آسیبهای اجتماعی مانند فقر ،خودکشی،
جنایت ،سرقت و غیره در این مناطق کاسته شده و جامعه تهیدستان شهری در مسیر و فرایند زندگی بهتری
قرار خواهند گرفت .در این صورت ،از شدت تهدیدات امنیتی و مخاطره آمیز بودن گروه های حاشیه نشین،
کم شده و زمینه برای افزایش رضایت عمومی فراهم می گردد .با توجه به عملکرد فعلی مجموعه مدیریت
نظام شهری ،تحقق این سناریو بسیار دشوار است.
ب .در سناریوی دوم ،با توجه به روند صعودی جمعیت حاشیه نشین در کشور و فقدان چشم انداز روشنی از
راه حلهای سیاسی در نظام سیاستگذاری در خصوص این مسئله ،احتماال وضعیت موجود حاشیه نشینان در
خوزستان در همه ابعاد در همین شرایط ناگوار فعلی استمرار خواهد یافت .در این حالت ،وضعیت مناطق
حاشیه نشین به تدریج ،از حالت هشدار به وضعیت بحرانی تبدیل می شود .در نتیجه با گذشت زمان ،تعداد
افراد حاشیه نشین از تعداد غیرحاشیه نشینان در استان پیشی خواهد گرفت و خواه ناخواه ،آمارهای ناشی از
جرم ،جنایت ،سرقت ،قتل و ...در این مناطق افزایش پیدا خواهد کرد .با افزایش کمی جمعیت حاشیه نشین
در مناطق مختلف استان ،این گروه ها احساس قدرت بیشتری خواهند داشت .در صورت استمرار وضعیت
موجود و باال رفتن تعداد حاشیه نشینان ،مسئله حاشیه نشینی از تهدید بالقوه به تهدیدی بالفعل در خواهد
آمد که هر لحظه ممکن است نظم اجتماعی و سیاسی را دگرگون کند .تداوم وضعیت موجود ،باعث گسترش
نارضایتی عمومی و افزایش خشم اجتماعی شده و در نتیجه ،احتمال رخداد حوادث و شورشهای امنیتی و
سیاسی در میان مردم بیش از پیش تقویت می شود .با فرض پایداری شریط موجود در خوزستان یعنی
استمرار همین وضعیت ،احتمال رخداد سناریوی دوم در مقایسه با سناریوی نخست بسیار بیشتر است.
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.اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﭼﮫ داﺧﻞ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﭼﮫ ﺧﺎرج از آن ﻗﺮار دھﺪ
ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزه ھﺎ رﻗﺎﺑﺖ
و ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،اﯾﺮام در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺧﻮد ،در ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت
.و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﮑﺎری ﮔﺎم ﺑﺮدارد
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻢ
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،دارای ﻣﺸﺎﺑﮭﺘﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ھﻨﻮز آﺛﺎر زﯾﺎدی از ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل دارد ،از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار
.اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﮫ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ رﺷﺘﮥ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﻮزش
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻧﯿﺎزھﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪارد.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
و اﯾﺮام ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺧﻸ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﯾﺮام ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص )دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن
.ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و…( اﺳﺖ
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