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تاریخ دریافت1007/30/03 :
تاریخ پذیرش1007/11/11 :

چكیده
ارتباط مستقیم مقوله راهبردی امنیت با همه بخش های زندگانی بشر موجب شده تا ضمن انجام مطالعات
اساسی و ایجاد زیر ساخت ها و ظرفیت ها و قابلیت های کالن ملی همواره موضوعات امنیتی انتظامی در
دستور کار مسئولین و دولتمردان قرار گیرد .یکی از این موضوعات بحث حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت
کشور می باشد .در این مقاله با انجام مطالعه مروری و اسنادی و تحلیل و توصیف مطالعات انجام شده تاثیر
حاشیه نشینی بر امنیت شرق تهران به مرکزیت شهرستان ورامین مورد پژوهش قرار گرفته است.
آمار حدود سی و پنج درصدی جمعیت حاشیه نشین از کل جمعیت کشور ،وجود اتباع خارجی ،درآمد های
پایین،مسکن غیر استاندارد ،فقدان و کمبود بهداشت و تغذیه مناست ،فقر فرهنگی و دهها عامل دیگر موجب
شده که مناطق حاشیه نشین شرق تهران به عنوان محل مناسبی برای حضور و ظهور بزهکاران خرد و کالن
شده و سرریز آن نیز متوجه ابر شهر تهران شود.
با تحلیلی از نحوه شکل گیری مناطق حاشیه نشین در شرق تهران که نتیجه مهاجرت های اجباری و
تحمیلی اتباع ج.ایران و اتباع خارجی به ویژه افغانستانی (بیش تر از سایر اتباع خارجی به لحاظ همسایگی و
ناامنی های داخلی آن) در بخش خاوری تهران بزرگ تاثیر وقوع جرایم و نامنی ها تبیین گردید.

کلید واژهها
مهاجرت ،حاشیه نشینی ،جرم ،پیشگیری از جرایم ،امنیت.

 -1دافوس ،دانشگاه جامع امین ،نویسنده مسئول
 -2دانشجوی دکتری حقوق جزا دانشگاه آزاد اسالمی ورامین
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مقدمه
از پدیده های شوم مهاجرت ،حاشیهنشینی است و حاشیهنشینی نیز تهدیدها و آسیبهای
بالقوه و بالفعل فراوانی دارد که از آن جمله می توان به سرقت ها ،شرارت ها ،نزاعها ،اعتیاد،
مواد مخدر ،مفاسد اخالقی ،قتل و ....اشاره کرد .عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی و در دهه های اخیر عوامل زیست محیطی بر ارتکاب جرایم تاثیر مستقیم دارند و از
آن جایی که بیش ترین مهاجرت وحاشیه نشینی از ناحیه افراد غیر بومی و اتباع خارجی در
شرق تهران صورت می گیرد لذا جرایم ذکر شده توسط گروه های مهاجروحاشیه نشین
نسبت به بومیان ومحلی ها ازآمارباالتری برخوردارمیباشد.
کنترل حاشیه نشینی به علت عدم شناخت دقیق و مناسب ،در ابتدای امر حتی
مورد توجه مسئولین قرار نداشت تا برسد به داشتن برنامه های مدون واصولی ،اما
شدت آسیب هابه قدری زیاد بودند که حتی مجامع علمی را مشغول به خود نموده است
و مقاالت وکتب عدیده منتشره داللت از این مهم دارد.شرق تهران با داشتن شهرها و
شهرک های اقماری در بخش خاوری ابر شهر تهران یکی از عمده ترین خاستگاه های و
مناطق شکل گیری حاشیه نشینی می باشد.شدت ،فراوانی  ،تکثر و تنوع جرایم در شرق
تهران از چنان اهمیتی برخوردار شد که مسئولین امر مجبور شدند برای شرق تهران
فرماندهی مستقل و ویژه ای را اختصاص دهند .وجود اتباع بیگانه (افاغنه ،پاکستانی،
بنگالدشی و )...بر میزان نا امنی ها در شرق تهران تاثیر مستقیم گذارده است چه بسیار
از اتباع بیگانه که فاقد مجوز قانونی بوده و از هویت رسمی برخوردار نبوده و همین بی
هویتی می تواند ضریب نا امنی ها را افزایش دهد .متاسفانه روز به روز و سال به سال بر
جمعیت جامعه حاشیه نشین کشور و به ویژه در شرق تهران افزوده شده و همین امر
سبب ناهنجاری های اخالقی،اجتماعی فرهنگی،اقتصادی ،سیاسی  ،انتظامی وامنیتی
شده است .با کمال ناخشنودی باید اذعان داشت که بیشترین بار این ناهنجاری ها
متوجه نیروی انتظامی بوده و هست .نیروی انتظامی باید پاسخگو و پوشش دهنده
تبعات منفی حجم باالی مهاجرت های تحمیلی،حاشیه نشینی های اجباری و بی
توجهی های دیگر مسئولین باشد.
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بیان مساله
نظام اجتماعی ایران از سه قشر تشکیل شده است -1.نظام ایلی(عشایری وبه تعبیری
فرهنگ سنتی)  -2نظام روستانشینی  -0نظام شهر نشینی.
به علت عدم توان و ظرفیت جذب جمعیت رو به رشد در روستا ها ،روند مهاجرت به
شهرها آغاز شده وشکل می گیرند .در این میان نظام ایلی نیز دچار فروپاشی ودچار میرایی
می شوند .با تمرکز اقشار فقیر و مهاجرین از نظام های ایلی و روستایی در بخش خدمات و
مشاغل کاذب ،شهر های چند میلیونی بزرگ با پیش گامی پایتخت بنیان گذارده می شود.
با وجود کالن شهرها ،بی هویتی فضایی ،مناطق حاشیه نشین شکل گرفته وتوسعه شتابان
می یابد .افزایش جمعیت و به دنبال آن تحرک جمعیت در هرمنطقه مسائلی فرهنگی و
اجتماعی پدید می آورد که خود سبب پیدایش و افزایش جرم است .تمرکزها پدید می آیند
و کنترل ها ضعیف می شوند در نتیجه افراد شروری را که در درون دارند بیرون می ریزند و
این خود سبب پیدایش تضاد با ضوابط و قوانین است.
این مسئله امری قطعی است و در همه جوامع مصداق دارد ،به ویژه در جوامعی که
جمعیت نامتجانس هستند که در تعارض فرهنگی ،رسوم اخالقی گوناگون وایدئولوژی
های مختلف است .دوستی های متقابل از افراد کاهش می یابد وامکان آشنایی های
عمیق از بین می رود وروابط صوری می شود .در اثر تجانس تضاد منافع ،اختالفات
طبقاتی ،ستیز گروهی ،رفتارهای قراردادی بیشتر عیان می شود و عوارض و دشواری ها
بیشتر رسوخ می کنند( » .قائمی ؛)240،1077
موضوع حاشیه نشینی یکی از معضالت شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن
برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده .این
که جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش
همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این
واقعیت دارد(» .مسعودی فر؛،1024سایت حقوق)
« دو برابر شدن جمعیت در هر جامعه دست کم برابر است با دوبرابر شدن نیاز به
امکاناتی مانند بهداشت ،نان ،شغل ،مسکن ،وسایل نقلیه و آموزش و پرورش و....
کمبودامکانات زندگی از چند جهت برای نظم وامنیت اجتماعی زیان آور است:
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الف -از جهت این که ضعف جسمانی – فرهنگی تعداد کثیری از افراد جامعه را می
تواند سبب گردد.
ب -از جهت این که فراگرد رقابت رادر جامعه از حالت مثبت و کارا به حالت منفی
ستیز مبدل نماید.
ج -وباالخره از این جهت که باعث افزایش فعالیت های غیر قانونی وایجادمشاغل
کاذب می شود.
تحقیقات به عمل آمده نشان می دهند که عقب ماندگی های ذهنی وجسمی ناشی
از سوء تغذیه یا نبود بهداشت الزم از دوره جنینی تا دوره رشد ،شخصیت های
بیمار،روان پریش و روان نژند به بار می آورد که گرایش آنان به بزهکاری خشونت
آمیز{مانند قتل وتجاوز} بسیارجدی می شود»(.رئیس دانا؛)117،1023
شکل گیری اسکان غیر رسمی و یا حاشیه نشینی به طوروسیع ازنیمه دوم دهه 43
شمسی آغازمیشود؛یعنی درست زمانی که طرح جامع تهران درسالهای  1046تا
 1040شکل میگیرد .در پیش گیری از جرایم مناطق حاشیه نشین همواره ذهن
مسئولین پلیس را به طور جدی به خود مشغول نموده است و اززمان اولین
خاستگاههای حاشیهنشینی این دغدغه متوجه پلیس بوده است .فضا ،مکان ،افراد،
فرهنگ ،قومیت ،بافت هایاجتماعی ،نوع اقتصاد ،نوع اشتغال ،بهداشت ،میزان
تحصیالت ،و ده ها عامل دیگر از جمله مواردی هستند که در مناطق حاشیه نشین به
جرایم شکل وقواره خاصی داده و حتی کنترل پیش گیرانه پلیس را با مشکالت جدی
مواجه ساخته است .در دهه های اخیر که حاشیه نشینی به وجود آمده،بستر و محل
مناسبی برای ارتکاب انواع جرایم شده است و از پیچیدگی های متنوعی هم
برخورداراست( .این نکته قابل توجه است که محقق معتقد است ،حاشیه نشینی در
کناراولین شهرها به وجود آمده و به دهه 03الی  43بر نمی گردد ،بلکه این دهه ها
ایامی است که مسئولین پس از رخ نمودن حاشیه نشینی متوجه آن شده ودرصدد چاره
جویی بر آمده اند).
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اهمیت و ضرورت تحقیق
حاشیه نشینی از معضالت دیرین کالن شهر ها بوده وسازمان های سیاسی ،امنیتی،
انتظامی و قضایی در دهه های اخیر تحقیقات متعددی در این رابطه انجام داده اند .از
آن جایی که شرق تهران ظرف  13الی 11سال گذشته حدود  13برابر رشد جمعیت نا
متجانس ونا همگون برگرفته از فرهنگ های مختلف داشته است ،محل مناسبی برای
اسکان ،حضور ویا فعالیت مجرمین یا ارتکاب جرم در این منطقه محسوب شده و اخبار
غیر رسمی حاکیست که جرایم زیادی از جمله مسایل اخالقی ،سرقت ،اعتیاد ،حمل
ونقل ،نگهداری خرید و فروش مواد مخدر ،جعل و کالهبرداری و ...شرق تهران بزرگ را
در بر می گیرد .اخبار منتشره در رسانه ها خصوصا بخش حوادث همواره از وقوع جرام
متعدد با تنوع مختلف درشرق تهران گویای این موضوع می باشد.
« فراوانی جرم ،جمعیت رو به افزایش و نهایتا جغرافیا .سه نکته ای که ماموریت
های ناجا ،اعتبارات ،سازماندهی وده ها مورد دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است.
هدف تحقیق
در این تحقیق در نظر دارد که با شناخت دقیق از عوامل موثر بر وقوع جرایم در مناطق
حاشیه نشین ،وتبیین آن ها گامی برای رفع این معضل اجتماعی که صبغه امنیتی
انتظامی داشته ،بر دارد ونقش حاشیه نشینی بر امنیت شرق تهران را با مطالعه سوابق
موجود تبیین نماید.
مبانی نظری
تعریف حاشیه نشینی

در رابطه با حاشیه نشینی در خارج و داخل کشور توسط خبرگان و دانشمندان این
عرصه تعاریف و نوشته های فراوانی وجود دارد لیکن بر مبنای اختصار دو تعریف ذیل
آورده می شوند:
« حاشیه نشینی به شیوه جدیدی از زندگی اطالق می شود که با تراکم بیش از حد
جمعیت  ،تعارض فرهنگی  ،ناخواندگی وناخواستگی  ،بی کاری و مشاغل کاذب ،
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خشونت وجرم وجنایت  ،فشار زیاد از حد برامکانات و تاسیسات محدود شهری  ،بی
نظمی  ،بی ثباتی  ،بی هویتی و باالخره احساس حقارت و اضطراب و آمادگی برای
آشوب و انفجار همراه است  .با این وصف  ،حاشیه نشینی نوعی شیوه نا مناسب از تجمع
انسانی است که خود عالوه برآن که عاری از ثبات وامنیت می باشد در عین حال
تهدیدکننده ثبات وامنیت دیگران نیز است( ».نادری)14،1026،
«مناطق پیرامون شهرهای بزرگ که به طور کلی محصول رشد ناهمگون شهری و
انباشت تعارضآمیز و تنشزای سرمایه و بیکاری روستایی و انهدام ارتباطات خانوادگی-
سنتی میباشد»( .رئیس دانا؛)23،1023
تاریخچه ای از حاشیه نشینی

براساس گزارش های موجودحدود 03درصد ازافراد ساکن در شهرهای بزرگ وپایتخت
های کشورهای جهان سوم زاغه نشین هستند.درسال 1074حدود 41درصداز جمعیت
آنکارا21،درصداز جمعیت استانبول،و12درصداز جمعیت ازمیردر زاغه ها بسر می
برند.همچنین درسال ،1011حدود 23درصد در مانیل(فیلیپین)71 ،درصددرونزوئال،
21درصد درسانتیاگو (شیلی) 20درصددر کراچی(پاکستان) 12 ،درصددر
کیگستون(جامائیکا)و11درصد ازمجعیت سنگاپور زاغه نشین بوده اند .اکثر حاشیه نشینان
جهان در وضعیت رقت باری بسر می برند وحتی از ابتدایی ترین امکانات شهری بی بهره
مانده اند .به عنوان مثال " فاوال" های اطراف ریودوژانیرو و محالت فقیر نشین پیرامون این
شهر را با چهره زشت و نامانوس می بینیم( .».. .بررسی حاشیهنشینی...؛)24،1020
ویژگی های مناطق حاشیه نشین:

 -1سیمای نامطلوب
 -2شرایط بسیار وخیم بهداشت محیط( زباله ،دفع فاضالب ،و آبهای سطحی)
 -0بیکاری فصلی و فقدان شغل رسمی و در آمد کافی
 -4وجود خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچك و حاشیه نشین
 -1تراکم جمعیت :تنگی جا و بزرگی خانوار
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 -7فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی
 -6اعتیاد  :مصرف،نگهداری،حمل و توزیع مواد مخدر
 -2منبع و مرکز انحرافات و کجروی های اجتماعی
 -0مهاجر بودن
 -13مشاغل کاذب
 -11مفاسد اخالقی وفحشاء
 -12بزهکاری
 -10بدهکاری
 -14نزاع های دائمی با همسایگان و ضرب و جرح
 -11تولید  ،مصرف،خرید و فروش مواد الکلی
 -17پایین بودن سطح سواد و بی سوادی
 -16محل مناسبی برای اسکان و اختفاء مجرمین و فراریان از سایر نقاط کشور
 -12محل مناسبی برای اسکان اتباع خارجی
 -10محل مناسبی برای بروز استعدادها و کجرویهای اخالقی افراد
 -23محل مناسبی برای شکل گیری باندهاوشبکه های ارتکاب جرم
 -21همپوشانی افراد خالفکار و عدم همکاری به هنگام مراجعه مامورین امنیتی و انتظامی
 -22باال بودن آمارزنان سرپرست خانوار
 -20کمترین مساحت واحدهای مسکونی و کمترین سطح زیر بنا
 -24شرایط نامناسب درمانی و وجود بیماریهای انگلی و عفونی
 -21پوشش نامناسب سطح معابر و شبکه ارتباطی و روشنایی آن
 -27همنوائی توأم با بی تفاوتی
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 -26رفتارگریزی که با  -1خودکشی-2 .پناه به مواد مخدر و الکل خود را نمایان می
کند.
 -22تصعید  :واکنش تصعید را باید به دو نوع تقسیم کرد ،یکی تصعید با فرصتهای
قانونی و دیگر تصعید با فرصتهای غیرقانونی(معنی عامه فهم تصعید یك شبه
باال کشیدن از وضعیت موجود می باشد).
 -20طرد یا فرار
 -03بستر های مجرم ساز  ،مجرم فرست و مجرم پذیر در فضای مجازی که با ارزان
ترین گوشی اندروید و خطوط زیاد شبکه های اجتماعی مزید بر علت و افزایش
جرایم در مناطق حاشیه نشین شده است.
علل حاشیه نشینی :
 -1وجود واحدهای مسکونی رو به ویرانی،فرسوده و با تجهیزات ناقص درحاشیه شهرها
 -2تسلط فرهنگ فقردرمنطقه
 -0جدایی گزینی توده مردم روستایی از جامعه شهری
 -4ایجاد و احداث شهرک هایی درمجاورت شهر،باموادومصالح کم دوام ساختمانی
 -1دور افتادن مردم منطقه از زندگی شهری
 -7مهاجرت و سکونت بخشی از مردم روستاها در حاشیه شهرها
 -6کمی درآمد روسای خانوار و باال بودن بهای زمین و هزینه ساخت و ساز رسمی و
گرانی
 -2دافعه های مبدا (مثل بی چیزی  ،نداشتن زمین) موجب گریز ساکنین آن از
زادگاه های خویش و سرازیر شدن آن ها به سوی شهر ها می شود و هزینه
باالی زندگی شهری موجب پدید آمدن کانون های حاشیه نشینی می شود.

تاثیر حاشیه نشینی بر امنیت اجتماعی شرق تهران

07

 -0عامل دیگر قطعه بندی های بزرگ زمین است که موجب افزایش قیمت زمین
شده و امکان خرید زمین توسط افراد کم در آمد و کم بضاعت گرفته می شود
و به ناچار به مناطق حاشیه نشینی پناه می برند
 -13فقدان منطقه بندی و کاربری نا مناسب زمین.
 -11مهاجرت  ،از عوامل موثر در شکل گیری حاشیه نشینی است مهاجرت اعم از
مهاجرت افراد از روستاها و شهر های کوچك به شهر های بزر و نیز مهاجرت
افراد از هسته داخلی شهر به حواشی آن می باشد.
 -12در شکل گیری مناطق حاشیه نشینی حداقل در گسترش آن نقش و تاثیر
عملکرد ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی را نباید نادیده گرفت
 -10رفاهیت بیش تر-امکانات زندگی-درآمدزایی  -جاذبه های شهر نشینی –
نبودن شغل مناسب-نارضایی ازدرآمدناچیز-بی سامانی معشیت-
 -14عوامل زیست محیطی از جمله خشك سالی ورکودکارکشاورزی ودامداری-
 -11وجود شغل های کاذب
 -17نادیده گرفتن تخلفات  ،قوانین وحقوق شهروندی
عوامل موثر برارتكاب جرایم در مناطق حاشیه نشین شرق تهران

آن چه که در شرق تهران با مطالعات گسترده و مشاهدات عینی و میدانی بدست
می آید عوامل زیر جزو موثرین عوامل بر ارتکاب جرایم در مناطق حشایه نشی
میباشند:
ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی همگرایی و همراهی با مهاجرین
(پذیرش افراد تازه وارد) وجود قومیت های مختلف نزدیکی به پایتخت مشاغل کاذب
(دست فروشی و )...وجود بازار کار(درابر شهر تهران و شهرهای اطراف شرق تهران )
وضعیت حاشیه نشینی در کشور(براساس اخبار منتشره رسمی در رسانه ها)

 )1جمعیتی که عباس آخوندی وزیرراه وشهرسازی آمارآنهاراحدود  11میلیون
اعالم می کند.
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 )2یك زمانی درکل مجموعه شهری تهران حدود  1درصداسکان غیررسمی
وجود داشت اما درحال حاضردرشهرتهران حجم اسکان غیررسمی به بیش از
23درصدجمعیت ساکن درشهررسیده است.
 )0رئیس سازمان بهزیستی کشوربه وجود  12تا  10میلیون جمعیت حاشیه
نشین درکشوراشاره کرد
 )4ایرنا  :بنابرآماررسمی اعالم شده،یك سوم شهرنشینان کشور را حاشیه نشین
ها تشکیل می دهند.
 )1تهران ،مشهد ،کرج ،اهواز ،اصفهان و تبریز و کرمانشاه مرکز استانهای
کشورازنظرحاشیه نشینی است.
)7

رئیس کمیسون اجتماعی مجلس 01:درصد از جمعیت کشور حاشیه نشین
هستند یا در بافت های فرسوده و تاریخی زندگی می کنند .بر اساس آمار
23میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما سلمان خدادادی در برنامه گفتگوی ویژه
خبری شبکه دو سیما در خصوص معضل حاشیه نشینی در کالن شهرها افزود
:امیدواریم شعار سال تحقق پیدا کند چراکه بی ارتباط با حاشیه نشینی نیست وی ادامه
دادحاشیه نشینی علت است نه معلول و باید به این قضیه توجه داشت.
رئیس کمیسون اجتماعی مجلس تاکید کرد:در بافت فرسوده  401شهر به مساحت
 14هزار هکتار  11میلیون نفر و در سکونت گاه های غیر رسمی در  01شهر به مساحت
 10هزار هکتار  0میلیون نفر زندگی می کنند.
نکته جالب این که :
شهرکرد تنها مرکزاستان چهارمحال وبختیاری حاشیه نشین ندارد(.فعال)
مصداقی ازدالیل شكل گیری حاشیه نشینی :

رئیس بهزیستی کشور:
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هماکنون  2.1میلیون زن سرپرست خانوار درسطح کشورزیرپوشش خدمات حمایتی
این سازمان قراردارند،همسران یك میلیون و  233هزارنفرازاین زنان سرپرست خانوار
فوت شدهاند.
شوهران  013هزارنفرازاین زنان نیزازکارافتاده یا زندانی هستند 213 ،هزارنفرآن ها
طالق گرفتهاند و حدود  133هزارنفرنیزدختران مجردی هستندکه به صورت خود
سرپرست زندگی می کنند.
آمارهای اعالم شده منطقه شرق تهران :
امادرکنارهمه این ها پاکدشت یکی ازمهم ترین مناطق مهاجرپذیر تهران به خصوص
دریك دهه گذشته بوده است .این منطقه به دلیل نزدیکی به تهران ووجود مراکزصنعتی
دراطراف آن و درکنارجاده تهران -مهشدبه یکی ازاصلی ترین مراکزحاشیه نشین تهران
تبدیل شده است .ساکنان پاکدشت را لرها،ترک ها،کردها،خراسانی هاوالبته بخش مهمی
راهم مهاجران افغان تشکیل می دهند .پاکدشت یکی ازمهم ترین مناطق سکونت
مهاجران افغان درتهران است به شکلی که گاه دریك کوچه دراین منطقه چهار،پنج
خانواده افغانی زندگی می کنند.
*مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران  :مساحت سکونتگاههای غیررسمی شناسایی
شده در13شهراستان تهران را7333هکتاراعالم کرد وگفت :دراین محدوده حدود دوو
نیم میلیون نفرسکونت دارند .مطالعات حاشیه نشینی در13شهراسالم
ونسیمشهرانجام
شهر،شهرقدس،تهران،مالرد،گلستان،قرچك،ورامین،شهریار،پاکدشت
شده است.
به طورمتوسط 12درصدجمعیت شهرهای استان تهران درمناطق حاشیه نشین
سکونت دارند
*رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند از وجود11منطقه آسیبخیزوحاشیه نشین
وبرپایی پایگاه سالمت اجتماعی درنقاط آسیبخیزاین شهرستان خبرداد وی
ازاعتیاد،طالق،حاشیه نشینی،نقاط بحرانی شهری وفساد اخالقی به عنوان پنج اولویت
آسیب کشوری نام برد وافزود :درسطح کشورآماری بالغ بر11تا12میلیون حاشیهنشینی
وجود دارد که این موضوع باید مورد بررسی قرارگیرد.
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منطقه مهرآباد بخش رودهن به عنوان محلی برای حاشیه نشینی تبدیل شده است.
عمده ترین اسیب های حاشیه نشینی در شرق تهران :

 -1آسیب های اجتماعی
 -2آسیب های فرهنگی
 -0آسیب های فیزیکی
 4آسیب های اقتصادی
 -1آسیب های سیاسی
 -7آسیب های امنیتی
تحلیل موضوعی:
همه موضوعات مترتب بر جوامع بشری که انسان در آن نقش دارد به طور مستقیم و یا
غیر مستقیم بر امنیت تاثیر گذار بوده و هستند حتی افرادی که نیت ایجاد ناامنی
نداشته اند اما نتیجه و خروجی رفتار آنان موجب ایجاد ناامنی شده است .
منطقه شرق تهران محیطی است که از نظر جغرافیایی به تهران نزدیك بوده
ومحصوالت تولیدی آن به بازار فروش تهران سرازیر می شود.هرجا که تولید باشد ،بازار
کار نیز فراهم می شود .برای تولید کنندگان پایین بودن قیمت حامل های انرژی ،
نیروی کار ارزان ،کارگاه های کوچك و زود بازده از عوامل اصلی رونق اقتصادی آنان
بوده در نتیجه منطقه شرق بستر بسیار مناسبی برای چنین فضایی می باشد.
دامداری های سنتی ،کارگاه های تولید گل و محصوالت کشاورزی در شهرهای
ورامین،پاکدشت ،قیامدشت ،شهرک های صنعتی واقع در شهرستان پردیس،وجود باغات
میوه در شهرستان های دماوند و فیروزکوه همگی داللت بر وجود بازار کار برای اتباع
خارجی و حاشیه نشینان شده است.
آن چه مسلم است این افراد تن به مشاغلی می دهند که سایر شهروندان تهرانی
بدان مبادرت نخواهند ورزید .درآمد کم ،مسکن ارزان را تامین می کند .مسکن کوچك،
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درآمد پایین ؛ رفاهیات ،آموزش و پرورشی ضعیف وبه تبع آن فرهنگی آسیب پذیری را
بر جامعه مورد بحث تحمیل می نماید.
به منظور نیل به در آمدزائی بیش ترنرخ زاد و ولد افزایش یافته در نتیجه روز به
روز بر تعداد جمعیت مناطق حاشیه نشین افزوده می شود.
ارتباط با تهران و گردش کوچکی در آن موجب می گردد که نوجوان و جوان حاضر
در مناطق حاشیه نشین بخواهد پله های صعود و ترقی را به سرعت بپیماید .به علت
فقدان ویا پایین بودن تربیت،آموزش و رفاهیات ،بهداشت و تغذیه مناسب و دهها عامل
دیگر،چنین افرادی از لحاظ روحی در شرایط مناسبی قرار ندارند .پی برایشان مهم
نیست که اقدام به تولید و توزیع مواد مخدرو مشروبات الکلی نمایند.
این افراد خود را قربانی بیعدالتی ،سوء مدیریت دولتمردان ،رفتار سودجویانه
کارفرمایان و سایر عوامل دیگر دانسته و بشدت مستعد رفتار منفی با دیگران می باشند.
فضای مجازی نیز بستر مناسبی را برای همگان فراهم ساخته تا اگر کس یا کسانی
کمترین آشنایی به نحوه استفاده از آن را داشته باشند مبادرت به اعمال و رفتار
مجرمانه بزنند.
بدین ترتیب مشاهده می شود که مناطق حاشیه نشین در بستر اصلی و اساسی
چرخه تولید ناامنی قرار گرفته وهم مجرم پذیر هستند و هم مجرم فرست.
مدل مفهومی تحلیل داده ها :
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نتیجه گیری :
مادامی که عزم واراده ملی و حکومت برای برطرف کردن مشکالت و معضالت حاشیه
نشینی و قبل ازآن برای مهاجرت صورت نگیرد این روند بنیان کن روز به روز پایه های
حکومت و کشور را بیش از پیش تخریب نموده و چنین پیش بینی می شود که با
کمترین تکانه هایی از مسایل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،قضایی و ...
مسئولین سیاسی ،قضایی ،امنیتی و انتظامی را به چالش جدی کشانده و آبی را که می
توان با بیل کوچکی مهار کرد با آب بندی های مقطعی نتوان مهار نمود.
هر گاه حاشیه نشینی جزو مسایل راهبردی ج.ا.ایران قرار نگیرد و طرح کالن برای
این مهم نداشته باشیم این روند استمرار خواهد داشت .
پیشنهادهای کاربردی:
 )1ارتقای کیفیت سکونت ازطریق اعطای برخی امکانات وتسهیالت وسعی درتطبیق
منازل ومحالت با اصول ومعیارهای شهرسازی
 )2احداث معابروگذرگاهها دراین مناطق برای دسترسی آسان وفوری پلیس ونیروی
انتظامی وامنیتی واکیپ های امداد مثل خودروهای آتش نشانی و اورژانس و...
 )0ایجاد روشنایی کافی درکوچه ها ومعابر.
 )4شناسایی اراذل و اوباش ومجرمان سابقه داراین مناطق و تشکیل شناسنامه برای
نامبردگان وتحت کنترل قراردادن آنان ازطریق احضارها ی ا تفاقی به مراجع
انتظامی.
 )1باال بردن ضریب امنیتی مناطق یادشده توسط مراجع انتظامی وامنیتی ازطریق ایجاد
کالنتری ها و مراکزانتظامی وحضورمرتب گشت ها درمحاالت ومعابر.
 )7تعطیلی سریع مراکزصنعتی فاقد مجوز و پروانة کسب والزام آن ها جهت اخذ
مجوزوپروانه کسب.
 )6مقاوم و زیباسازی ظاهرساختمان هاوبناهای موجوددراین مناطق،
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 )2ایجاد فضاهای تفریحی وفراغتی سالم جهت پرکردن اوقات فراغت ساکنان مناطق
حاشیه نشین.
 )0بازرسی ونظارت کافی کارشناسان بهداشت ومحیط زیست ازمناطق حاشیه-نشین
وجلوگیری ازانجام اقدامات علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست.
 )13آموزش عمومی به عنوان زیربنای فعالیت ها
 )11اجرای برنامه های آموزشی ویژه وکاربردی درخصوص ارتقای اجتماعی،فرهنگی و..
 )12تسهیل فرآیند دسترسی به فرصت ها برای ساکنان با توجه به تنوع های قومیتی
دراین مناطق.
 )10تقویت نهادهای مدنی.
 )14مناطق حاشیه نشین خاستگاه جرایم خرد و محل تولد و شروع به ارتکاب جرایم
سازمان یافته و خطرناک است.
 )11حاشیه نشین انسانی است که ناخواسته دچار آسیب اجتماعی شده است در
برخورد با آن ها کرامت انسانی را حفظ کنیم.
 )17پیش بینی و پیشگیری را اساس کارقرارداده و برای دستگاه های سیاسی و تصمیم
گیر،تصمیم سازی کنیم.
 )16مشارکت اجتماعی گامی بسیارمهم درجهت امنیت اجتماعی مناطق حاشیه نشین
است.
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