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   ]شادی خوشکار [ 
خواب آشفته کوچه

فاضالب  در کوچه ها روان  است و پسربچه ها با دوچرخه های کهنه یا پای پیاده در 
کوچه ها می چرخند. کوچه ای که به خانه منیژه می رسد، سکوت وهم انگیزی دارد، 
منیژه می گوید اینها همه مواد می فروشند. صدای سگی در کوچه  باریک می آید که 
خواب را آشفته می کند. اما در خانه منیژه هنوز بچه ها با لباس های گرم زیر پتو مچاله 
شده  و خوابیده  اند، غیر از کوچکترین شان که وقتی صدای سالم گفتن همسایه را 
می شنود، پابرهنه می دود در حیاط سه متری. بوی تندی از دستشویی کوچک گوشه 
حیاط بیرون می زند و صدای منیژه از دورترین نقطه خانه، از آشپزخانه می آید که به 
پسرها می گوید بیدار شوند و رختخواب ها را جمع کنند. تاریکی پشت پرده تور، نور 
نزدیک ظهر را می شوید و می برد، انگار هیچ نوری باالی سقف این خانه ها نیست. خانه 
گرم و دم کرده است و بخار ماکارونی آبکش شده پیشانی منیژه را عرق انداخته. مواد 
ماکارونی در ماهیتابه تفت می خورند و بوی رب خام می پیچد. صدایی از گوشه اتاق 
می آید، صدای شعله روشن چراغ خوراک پزی که قاشقی خالی بر آن داغ می شود. پسرها 

از رختخواب دل نمی کنند. 
منیژه پنج بچه دارد، از سیزده ساله تا دو سال و نیمه. خانه ندارد، با بچه ها در خانه 
مادرش زندگی می کند، وسایل زندگی ندارد، می گوید همه را دزدیده اند، شوهرش 
زندان است، می گوید به او تهمت زده اند، کراک مصرف می کرده، می گوید االن متادون 
مصرف می کنم. شعله اجاق آرام و بی وقفه می سوزد. همه بچه های منیژه کمبود 
کلسیم دارند. کسی جز منیژه دور خودش نمی چرخد که خانه را مرتب کند. بچه ها 
و مادر منیژه، لخت و بی جان تکان های آرام می خورند و کلمات شان کش می آید. 

شوهرت چه می کشد؟ فکر می کنم شیره. 
منیژه سه بار ترک کرده و دوباره برگشته. یک بار نزدیک بود اورژانس اجتماعی 
بچه ها را از او بگیرد. منیژه دنبال کار گشت و در قهوه خانه ای برای خودش و شوهرش 
کار پیدا کرد، کاری که بیشتر آن را منیژه انجام می داد. از آنجا بیرون شان کردند. مادرش 
تحمل این  همه شلوغی را ندارد. منیژه برای شوهرش گریه می کند و مایه کم مایه 
ماکارونی را که به زور می خواهد از رب طعم بگیرد هم می زند. شوهرش هر بار که به خانه 
می آید دعوا راه می اندازد، همه چیز را می شکند و بچه ها و منیژه را کتک می زند. سه ماه 

است شوهرش را ندیده.  
-جرم شوهرت چیه؟

-سرکار رفته. 
-برای چی زندانه؟

-چند تکه سیم افتاده بود که برداشته و صاحب کار آمده گفته تو که این سیم ها 
را برمی داری، حتما دستگاه فرز را هم تو برداشتی و از شوهرم شاکی شده. توی 

پرونده اش نوشته اند: مظنون به دزدی. 
شوهرش سنگ کار است. منیژه از وقتی آمده خانه مادرش با کار روزمزدی خانگی 
زندگی  را می چرخاند و یارانه مادرش: »کارهای خونگی، سبزی می آورم خونه پاک می کنم 

روزی 30 تومن، 40تومن.«
نتایج پژوهشی در شهر مشهد نشان می دهد دلیل مهاجرت بیش از یک سوم 
ایمانی  کار بوده، حسین  بیکاری و جست وجوی  مهاجران حاشیه شهر مشهد 
جاجرمی، جامعه شناس شهری هم سال1381 مقاله ای در این باره نوشته و گفته 

است: »بسیاری از افراد در سن کار جمعیت مناطق حاشیه نشین مشهد فاقد شغل 
رسمی اند و از نظر معیارهای مرسوم بیکار به شمار می آیند. این افراد برای گذران زندگی 
خود نیاز به کسب درآمد دارند و ناگزیر به فعالیت های غیررسمی که بخشی از آنها 
مشاغل کثیف اند، روی می آورند.« یکی از این مشاغل خرید و فروش موادمخدر است 

که در این محله ها جریان دارد. 

اینجا فقط بدبختی می آورد
بلوار توس از میدان فردوسی تا بلوار شاهنامه، جایی است که قدیمی ها به جاده 
قدیم قوچان می شناسند، با گذشته ای سبز از باغ ها و زمین های کشاورزی که آثار 
زیادی از آنها نمانده. یکی از محالت حاشیه ای اطراف شهر مشهد. برآورد می شود 
در مجموع  35 درصد از جمعیت مشهد یعنی نزدیک به یک میلیون و 200 هزار نفر در 
حاشیه های اطراف آن زندگی می کنند. حاشیه های شهر مشهد با هم متفاوت اند. 
بعضی ها بیشتر درگیر مسائلی مثل اعتیاد، خرید و فروش موادمخدر و روسپیگری 
هستند و در بعضی دیگر این مسائل کمتر دیده می شود، آنها توانسته اند خودشان 
را در شهر مشهد ادغام و در اقتصاد رسمی هم جایی پیدا کنند. در 60-50 سالی که 
کرده  است.  را تشدید  آن  گرفته، عوامل مختلفی  ایران شکل  حاشیه نشینی در 
جامعه شناسان عمدتا شروع این پدیده را به اصالحات ارضی و توسعه نامتوازن 
مرتبط می دانند. اما درباره شهر مشهد عوامل دیگری هم در کار بوده تا حاشیه نشینان 
یک سوم جمعیت این شهر بشوند. مهاجرت هایی که به دلیل جنگ در افغانستان 
و کم آبی و بی رونق شدن کشاورزی در استان هایی مثل سیستان وبلوچستان و 
جنوب خراسان اتفاق افتاد، مردم را به سمت شهری سرازیر کرد که تالش می کند 
چهره مدرن و توسعه یافته ای از خود بسازد. غیر از آنها مردمی هم بودند که از مرکز شهر 
مشهد رانده شدند. مجید فوالدیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 
می گوید: »سیاست اعیان سازی در خود شهر مشهد عده زیادی را به حاشیه ها راند. 
خرید خانه ها برای طرح اعیان سازی اطراف حرم به طور جدی از سال 74 شروع شد و 
کسانی که در این نقاط سکنی داشتند، مجبور به فروش خانه هایشان شدند. عده ای 
از آنها چون بازار تالطم دارد، نتوانستند مسکن مناسبی در شهر تهیه کنند و از مرکز 
به سمت حاشیه شهر رانده شدند. اعیان سازی در اواخر دهه 80 تشدید شد و حتی در 

نقاطی مردم از روی اجبار محله را ترک کردند.«
در این خیابان ها مردم از اسم بهزیستی می ترسند، می ترسند بچه هایشان را از 
آنان بگیرند و بدهند فرزندخواندگی. با این حال، بچه های این خیابان ها تجربه ماندن 
در بهزیستی را دارند، وقتی به دنیا می آیند گاهی برای اینکه نام پدر و مادرشان در 
شناسنامه نیست و گاهی به علت سم زدایی از اعتیاد مادرزادی به بهزیستی فرستاده 
می شوند. مریم چند باری دادگاه رفته تا توانسته بچه اش را پس بگیرد. صدای در زدن 
و سالم که می آید، سگ پارس می کند و کوچه را روی سرش می گذارد، حمله می کند به 
طرف در حیاط و طناب او را به عقب می کشد. بچه مریم دیگر معتاد نیست. اما مریم 
و شوهرش کنار چراغ خوراک پزی نشسته اند. چراغ روشن است و در این خانه هم 

قاشقی می سوزد. 
مریم از این محله بدش می آید و از صدای پارس سگ. می خواهد سگ را بیرون 
کند و خودش هم از محله برود: »پول رهن ندارم. اینجا بیشتر بدبختی می آورد. به 
خاطر بچه ام نگرانم، برود بیرون توی این کوچه ها آلوده می شود.« بچه هفت ماهه 

گزارش »شهروند« از پیامدهای حاشیه نشینی در مشهد 

 کوچه هایی 
که به آخر شاهنامه می رسند

ح اعیان سازی اطراف حرم برخی از مردم را به حاشیه مشهد راند   خرید خانه ها برای طر

است. به گفته فوالدیان مشکالتی که مریم و زنان و مردان دیگر در این خیابان ها با آن 
روزگار می گذرانند از جنس فقر است: »جنس آسیب های آنها از جنس آسیب های 
ناشی از فقر است. چه فقر مادی و چه فقر فرهنگی. همچنین الگوی همنشینی 
افتراقی هم شکل می گیرد یعنی از هم یاد می گیرند چه کارهایی باید بکنند. اقتصاد 
غیررسمی در مناطق حاشیه مثل خریدوفروش مواد مخدر این مناطق را برای شیوع 
این آسیب ها آماده می کند. وقتی مرکز این مردم را جذب نمی کند، جذب اقتصاد 
خریدوفروش  هم  فقط  بچرخانند.  را  زندگی شان  بتوانند  تا  می شوند  غیررسمی 
مواد نیست یک اقتصاد غیررسمی گسترده در این مناطق وجود دارد. اساسا اگر 
تنها منبع  زیادی  بگیریم خانواده های  را  اقتصاد غیررسمی  هم بخواهیم جلوی 

درآمدشان را از دست می دهند.«
 شوهر مریم صورتش را پوشانده. هر دو آنها سابقه زندان دارند و سی وسه  و 
سی وشش ساله اند. مریم، شوهر و بچه اش کارت ملی ندارند: »اقدام کردم هنوز 
نیامده. یک سال ونیم است. پولش را هم واریز کردم. فامیلی شوهرم را اشتباه زده بود 
باید خرج می کردیم دوباره اصالحش کنیم. فقط ثبت احوال یک برگه به ما داد و نفری10 
تومن گرفتند که برای یارانه اقدام کنیم. اما باز هم باید پول بریزیم که حساب باز کنیم 
و هنوز نرفتیم.« مرد بیکار است ومریض. قبال نقاش ساختمان بود. دو سال است 
ازدواج کرده اند. مریم توی خانه های مردم کار می کند:»می خواهم ترک کنم، اما نگرانم 
چند روز بیفتم توی خانه و نتوانم کار کنم. کرایه خانه ام 5برج است عقب افتاده. دیروز 
صاحبخانه گفته به فکر جای دیگر باش. پول پیشم یک میلیون بود که دیگه رفته. 
ماهی 200 و خرده ای 300 تومن.« گاهی زن ها که ترک می کنند مردها هم به ترک مواد سوق 
داده می شوند، گاهی دوباره برمی گردند پای بساط شوهرشان می نشینند و داستان 

این خیابان ها از اول شروع می شود. 

در انتظار بازگشت از ته شاهنامه
شوهر گل بهار به کمپی در انتهای بلوار شاهنامه رفته تا ترک کند. خیلی از آنها سابقه 
دستگیری به جرم مصرف مواد در پرونده شان دارند، از سال 95 دادستانی مشهد 
موضوع پاکسازی مناطق حاشیه شهر را دنبال کرده و از آن زمان تا به حال به صورت 
مستمر این طرح دارد اجرا می شود. فوالدیان می گوید از دهه 70 که بحران حاشیه نشینی 
مشهد زیاد شد سیاست هایی برای بهبود وضع حاشیه  شهر مشهد در پیش گرفته 
شد ولی  بیشتر آنها با شکست مواجه شد: »چون سیاست ها از باال و متعدد بودند. 
از سیاست پالک دهی و رسیدگی به آسفالت خیابان ها بگیرید که زندگی در حاشیه 
را برای مردم جذاب می کرد تا سیاست هایی مثل کمربند سبز که از سال 74 شروع 
شد و می خواست با درختکاری از تصرف زمین های اطراف شهر جلوگیری کند. اما این 
سیاست ها باعث کمتر شدن حاشیه نشینی نشد و حاشیه نشینی همچنان در اطراف 
مشهد در حال افزایش است.« دی ماه امسال اعالم شد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
برای اشتغال زایی در مناطق حاشیه ای طرح نجات را شروع کرده است. در هشت 
منطقه حاشیه شهر مشهد برای اجرای این طرح 300 میلیارد ریال در نظر گرفته شد تا 
اشتغال های خرد و خانگی و اشتغال برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شود. محله های 
اسماعیل آباد، امام هادی )ع(، پورسینا، دروی، زرکش، سیس آباد، قربانی و مهرآباد در این 

طرح قرار گرفتند.
قرار است گل بهار فرم پر کند و مددجوی یکی از خیریه ها شود تا بتواند برای بچه اش 
پوشک و شیرخشک بگیرد، کمکش کنند بچه هایش شناسنامه دار شوند، ترک 
کند و کاری دست و پا کند. اگر ترک کند پول رهن خانه ای در نقطه بهتری از مشهد را به 
او می دهند تا بچه هایش در این محله بزرگ نشوند. گل بهار دوبار ازدواج کرده، یک بار 
در زاهدان با شوهری که نمی گوید چرا از هم جدا شدند. از ازدواج اولش دختری هفده 
ساله دارد که در بهزیستی است. سال 92 هم در مشهد با مردی ازدواج کرد که مثل 
خودش اعتیاد داشت. سی وشش ساله است و دو بچه هم از همسر دومش دارد. رها 
4سال و نیم دارد و امیرحسین 13 ماهه است. روی پتویی چندال شده گل بهار چادر به 
سر نشسته است. امیرحسین با چشم های درشت و خیره میهمان ها را نگاه می کند. 
بچه ها به چراغ خوراک پزی پشت کرده اند. مادرشوهر با مدارک می آید و رو به گل بهار 
می گوید: »می گویی مدارک، مدارک. مدارک تو که ناقص است، به چه درد می خورد.« 
رو برمی گرداند سمت مددکار: »این شناسنامه خودش است، این هم کاغذی که از 
بیمارستان گرفتیم تا برای بچه شناسنامه بگیریم. باید شوهرش از کمپ بیاید که 
برویم عقدشان را محضری کنیم و برای بچه ها شناسنامه بگیریم. صیغه نامه هم بوده 
از بس این ور اون ور بردم نمی دانم کجا انداختم.« مادرشوهر جواب همه سواالتی را 
که از گل بهار می شود، می دهد. پسر گل بهار با شنیدن اسمش برمی گردد. مادربزرگ 
با خنده می گوید: »بچه ام اسمش را می فهمد ولی هنوز شناسنامه ندارد.« گل بهار 
12 سال است مواد مصرف می کند، مادرش هم معتاد بود. رها و امیرحسین هر دو 
مدتی در بهزیستی زندگی کرده اند، رها را مادربزرگ برای اینکه تلنگری به گل بهار بزند به 
بهزیستی تحویل داد، اما دلش تنگ شد و رفت بچه را پس آورد. امیرحسین هم وقتی 
به دنیا آمد به بهزیستی سپرده شد و 4ماه در آنجا ماند، اسم گل بهار و شوهرش در 

شناسنامه هم نیست. 
می کشند.  خجالت  معتاد  عروس  از  است.  کرده  پنهان  را  گل بهار  مادرشوهر 
مددکار می گوید: »اگر ترک کنی کمک نقدی هم می کنیم، اگر ترک نکنی هفته ای یک 
شیرخشک و پوشک به بچه ات می دهم و خدانگهدار. زمانی که پاک شوی از هر 
می گوید:  حرم  حاشیه نشینان  مقاله  در  جاجرمی  ایمانی  می کنیم.«  کمکت  لحاظ 
»حضور سکونتگاه های غیررسمی و ساکنان آنها را باید چونان واقعیت موجود در 
شهرهای بزرگ از جمله مشهد پذیرفت. آنها بخشی از شهروندان این کشورند که 
بر اثر سیاست های کالن خارج از اراده شان مجبور به جالی محل زیست پیشین 
خود و مهاجرت به شهرهای بزرگ شده اند. عدالت اجتماعی حکم می کند به جای 
جست وجوی راه حل هایی برای پاکسازی این گونه مناطق و نیز برخوردهای پلیسی به 

فکر توانمندسازی ساکنان آنها به لحاظ اقتصادی- اجتماعی بود.«
 به گفته فوالدیان اما یک سیاست کالن ملی باید برای کاهش حاشیه نشینی در نظر 
گرفته شود. یک سیاست  گذاری کالن اجتماعی که همه پیامد ها را ببیند، یک سیاست 
چند الیه اجتماعی که حتما در سطح ملی باشد می تواند در کاهش حاشیه نشینی و 
بهبود وضعیت حاشیه ها کمک کند: »تا وقتی فرآیندهای کالن سیاسی و اقتصادی ما 
همین فرآیندی است که در حال حاضر وجود دارد، وضعیت روز به روز بدتر می شود. 
وضعیت نشان خواهد داد که هرچقدر وضع اقتصادی ما در مرکز خراب شود نخستین 
کسانی که آسیب می بینند ساکنان حاشیه شهرها هستند. راهکار  نخست تالش برای 
بهبود نقاطی است که هنوز امید هست بشود با بهبودشان باعث کاهش مهاجرت 
شد. دوم سیاست های توانمندسازی از داخل است تا آدم هایی که در حاشیه زندگی 
می کنند خودشان بتوانند وضع زندگی شان را بهبود ببخشند. این دو سیاست باعث 
می شود فرآیند رشد حاشیه نشینی کندتر شود و وضعیت حاشیه نشینان در همان 

فضایی که هستند به وسیله خودشان بهبود پیدا کند.« 
مددکار قول می دهد گل بهار را خیلی زود به کمپ ببرد. خواهر شوهرش می گوید: 
»می خواهیم طوری باشد که وقتی برادرم می آید گل بهار برود کمپ. اگر یک فاصله بیفتد 
دوباره در کنار هم مواد می کشند.« گل بهار دیگر از خانه بیرون نمی آید. پای همان چراغ 
می نشیند و رفتن میهمان های ناخوانده را تماشا می کند. رها در کوچه داد می زند: 
»مامان! من و تو و بابا با هم بریم کمپ.« عمه ها می خندند. گل بهار اخم می کند و دِر 

خانه را می بندد. 
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سیاسی و اقتصادی ما 
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به وسیله خودشان بهبود 

پیدا کند

آرش خاموشی


