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چكيده
در گذشته سکونتگاههای غیررسمی شهری در ایران توجه بخش عمومی را بیشتر از منظر امنیت اجتماعی به
خود جلب می کردند .اما رویکردهای امنیتی صرف نسبت به محالت غیررسمی اغلب به جای بهبود وضعیتشان
موجب کم اعتنایی مدیریت شهری می شد یا تخریب آنها را توجیه می کرد .خوشبختانه ،طی دهۀ اخیر ،به
تدریج رويکردهای بین المللی توانمندسازي و بهسازي مشارکتي جهت سکونتگاههاي غيررسمي مورد توجه
دولت ایران قرار گرفته است .در این مقاله ،با مطالعۀ موردی دولت آباد کرمانشاه ،نشان داده می شود که به سبب
فعالیتهای بهسازی و توانمندسازی تحت طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن (انجام شده طي دورۀ
 1383الي  )1388امنیت اجتماعی ،که تاحدی دغدعۀ اولیۀ بخش عمومی در پیوند با سکونتگاههای غیررسمی
بوده ،ارتقا یافته است .هرچند این فعالیتها هم محدود و هم حین اجرا با مشکالت متعددی روبرو بوده اند ،اما از
آنجا که با آثار روانی و واقعیشان ورود مستقل نهادهای خدمات دهنده به محله را نیز تسهیل کرده اند ،موجب
بهبود برخی شاخصها و متعاقب ًا امنیت اجتماعی شده اند.

واژگان کلیدی :سکونتگاههای غیررسمی ،امنیت اجتماعی ،بهسازی شهری ،توانمندسازی ،دولت آباد کرمانشاه

مقدمه

طی ســالهای اخیر مفهوم امنیت شهری در پیوند با توسعۀ پایدار شهری مورد توجه پژوهشگران و نهادهای
بین المللی قرار گرفته اســت .از جمله ،گزارش جهانی سکونتگاههای بشــر در سال  2007م .ک ً
ال به موضوع
امنیت شهری اختصاص یافته و آن را در سه حوزۀ ذیل طبقه بندی کرده است :امنیت سکونت ،امنیت در پیوند
با سوانح (طبیعی و ساخته به دست انسان) و امنیت در مقابل جرم و بزه کاری ( .)UN-Habitat, 2007حوزۀ
اخیر در ایران اغلب امنیت اجتماعی خوانده می شود .فقدان این نوع از امنیت در شهرها از عوامل فرهنگی ،فقر و
بی عدالتی ،آهنگ شتابان شهرنشینی و بزرگی شهرها ،نارسایی طرحها و مدیریت شهری ،بافت جمعیتی جوان و
بیکاری جوانان ،طرد اجتماعی ،و در بعضی موارد باز شدن فضای جامعه نشأت می گیرد .فقدان امنیت اجتماعی
(صرف نظر از اثرگذاری در سطح کالن کشوری مانند فرار سرمایه و نیروی کار) موجب کاهش سرمایه گذاری
در محل ،خروج ســاکنان متمولتر و تحصیل کرده تر ،کاهش نســبی قیمت مسکن و زمین ،تحدید دسترسی به
خدمات آموزشی و بهداشــتی و شهری ،و آزار کودکان و دیگر ساکنان آسیب پذیر می شود (UN-Habitat,
.)2008

(.)UN-HABITAT, 2006a; UN-HABITAT, 2006b; UN-HABITAT, 2003

در پیوند با رویکرد فوق و در کنار تصويب «ســند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي»
در کشــور (دبيرخانۀ ســتاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررســمي ،)1382 ،مجموعهاي از
فعاليتهاي بهســازي و توانمندســازي (و نیز اصالح سياســتهای مسکن در ســطح کالن) تحت عنوان «طرح
بهســازي شهري و اصالحات بخش مسکن» با مساعدت بانک جهانی در سکونتگاههاي غيررسمي مراکز پنج
استان (بندرعباس ،کرمانشاه ،زاهدان ،سنندج و تبريز) طي سالهاي  1383الی  1388انجام شده است .قرار بوده
اســت فعاليتهاي بهســازي موجب ارتقاي وضعيت محالت و ايجاد حس مالکيت در اهالي شــود و نهايت ًا بستر
توانمندسازي جماعتهاي ساکن را فراهم آورد (.)World Bank, 2004
طی فعالیتهای بهسازی و توانمندسازی انجام شده در شهرهای بندرعباس ،کرمانشاه ،زاهدان ،سنندج و تبريز
هدف ارتقای امنیت اجتماعی تنها به طور ضمنی مد
تحت «طرح بهســازي شهري و اصالحات بخش مسکن» ِ
نظر بوده اســت .همچنین سنجشهای صورت گرفته در مورد دست آوردها و نقاط ضعف این تمهیدات با دیدی
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فقدان امنیت اجتماعی در شــهرهای ایران در بســیاری موارد در پیوند با محالت فرودســت (حاشــیه ای و
غیررسمی و نیز بافت فرسوده) و از منظر کنترل جرم و بزه کاری مورد توجه دست اندرکاران و محققان وابسته
به نهادهای انتظامی و قضایی ،جراید و بعض ًا مســئوالن مدیریت شهری قرار گرفته است (مث ً
ال کرامتی1384 ،؛
محمدی1388 ،؛ بهرامی1388 ،؛ ابراهیمی و مســگریان1387 ،؛ باقری .)1385 ،در گذشته ،رویکردهای امنیتی
صرف نسبت به محالت غیررسمی (بیشتر امنیت بقیۀ شهر و نه الزام ًا امنیت ساکنان محالت فرودست) موجب
کم اعتنایی مدیریت شــهری و دســتگاهها انتظامی به اینگونه سکونتگاهها و در برخی موارد تخریب آنها شده
است .متأسفانه ،تخریب محالت غیررسمی (و فاقد امنیت) موجب تحمیل هزینه های جبران ناپذیری به ساکنان
می شــود و احتما ًال تأثیری منفی بر امنیت شــهر (به ویژه جهت ساکنان محالت غیررسمی) بر جای می گذارد
(به عنوان نمونه بنگرید به برغمدی .)1387 ،البته ،در بیشتر موارد ،پس از شکلگیری سکونتگاه غیررسمی (در
بسیاری جایها خارج از محدودۀ قانونی شهری ،به رغم ممانعت ها) و افزایش مطالبات اهالی ،راهی به جز عرضۀ
برخی خدمات شهری و زیرساختها (در عمل ،اکثراً به صورت ناقص) توسط بخش عمومی جهت ساکنان وجود
نداشته اســت (به عالءالدینی و امین ناصری .)1387 ،خوشبختانه ،طی دهۀ گذشته ،به تدریج رويکردهای بین
المللی توانمندســازي و بهسازي مشارکتي (به جای رویکرد امنیتی صرف ،بی اعتنایی یا عرضۀ ناقص خدمات)
جهت ســکونتگاههاي غيررســمي مورد توجه دولت ایران (به ویژه بنگرید به دبيرخانۀ ستاد ملي توانمندسازي
و ساماندهي ســکونتگاههاي غيررسمي )1382 ،قرار گرفته است .عناصر اصلي اين رويکرد مشتمل بر پذيرش
سکونتگاهها و خدمات رساني به آنها ،بهبود تدريجي مسکن موجود از طريق ارتقاي امنيت سکونت و بهره گيري
از منابع خانوار ،ظرفيتسازي در مديريت شهري و تأکيد بر فعاليتهاي نرمافزاري و توانمندسازي جماعتها هستند
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کل نگر در کرمانشــاه (ایراندوســت )1389 ،و با ذکر جزئیات در بندرعباس (عالءالدینی و همکاران )1390 ،و
زاهدان (بهمنی آزاد )1389 ،مشــکالت مختلفی را در اجرای فعالیتهای بهســازی و توانمندسازی برشمرده اند
(مث ً
ال طوالنی شــدن زمان اجرای اکثر پروژه ها ،فقدان تمهیدات الزم جهت آگاهی رســانی ،نیمه کاره ماندن و
اجرای ناقص بعضی پروژه ها و کیفیت پایین تأسیســات ســاخته شده) .مطالعات اخیر هر چند به طور خاص به
مســألۀ امنیت نپرداخته اند ،اما در کنار یافته های اصلیشــان به ارتقای امنیت اجتماعی در محالت هدف طرح
اشــاره کرده اند .این اشارات مبنای فرضیۀ ضمنی این مقاله قرار گرفته است .به طور مشخص ،در این مقاله ،از
طریق مطالعۀ موردی محلۀ دولت آباد کرمانشــاه ،نشان داده می شود که ،صرف نظر از دست آوردهای محدود
و نقاط ضعف متعدد طرح در امر بهســازی و توانمندسازی ،مجموعۀ فعالیتها به طور مستقیم و غیرمستقیم آثار
مهمی در زمینۀ ارتقای امنیت اجتماعی از خود بر جای گذاشــته اســت .این موضوع ار آنجا حائز اهمیت است
که طبق مطالب فوق الذکر نقطۀ آغا ِز توجه بخش عمومی به ســکونتگاههای غیررســمی تا حد زیادی امنیت
اجتماعی بوده است.
در بخش بعدی مقاله ،فعالیتها و مطالعات انجام شده در سکونتگاههای غیررسمی کرمانشاه معرفی می شود.
پس از آن رویکرد تحلیلی ،مور ِد دولت آباد و روش مطالعۀ میدانی توصیف می گردد .در بخش یافته ها ،وضعیت
امنیت جانی ،امنیت در پیوند با مزاحمت و تعرض جنســی ،امنیت هویت و امنیت مالی در دولت آباد با توجه به
فعالیتهای توانمندسازی اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و نیز بهسازی کالبدی و انتظامی تحلیل می شود .قسمت
پایانی مقاله مشتمل بر جمع بندی یافته ها و نتیجه گیری است.
اسکان غیررسمی در کرمانشاه و فعالیتهای طرح
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طی فعالیتهای امکان ســنجی طرح در کرمانشاه (پروژۀ بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن،)1384 ،
 13ســکونتگاه غیررسمی شــهر به قرار ذیل شناسایی شدند :صادقیه ،جعفرآباد ،شــاطرآباد ،چقاگالن ،نوکان،
چقاکبود ،باغ ابریشــم ،حکمت آباد ،آناهیتا (شــهید باهنر) ،دولت آباد ،وکیل آباد (کولی آباد) ،چمن و دره دراز.
همچنین ،طبق مطالعۀ یادشده ،این سکونتگاهها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد .سکونتگاههایی مانند
دولت آباد ،جعفرآباد و کولی آباد جزو محالت فرودست و حاشیه ای نسبت ًا قدیمی شهر هستند .روستاهای ادغام
شده در شــهر ،به ویژه سکونتگاههای مهاجرنشین واقع در مبادی کرمانشــاه ،گروه دیگر را تشکیل می دهند
(مانند نوکان در ورودی شمال غربی شهر از محور بیستون ،چقاکبود در محور سنندج و چقاگالن در شرق شهر).
نوع دیگر ســکونتگاهها مشتمل بر بافت فرسودۀ مرکز شهر اســت که به دلیل ارزانی زمین و ساختمان مقصد
مناسبی برای مهاجران بوده است .سیزده سکونتگاه مذکور طبق آمار سال  1382بیش از  270هزار نفر جمعیت
(یعنی حدود  36در صد از کل) و حدود  739هکتار وسعت داشته اند ( 80درصد داخل محدودۀ شهر و  20درصد
خارج از آن) .جهت فعالیتهای طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن در کرمانشاه ،نهایت ًا از میان 13
سکونتگاه یادشده ،چهار ســکونتگاه جعفرآباد ،شاطرآباد ،دولت آباد و کولی آباد (یعنی بزرگترین سکونتگاههای
غیررســمی کرمانشاه) با  195699جمعیت و  434/09هکتار مســاحت برگزیده شدند .در مرحلۀ امکان سنجی
مجموعۀ وســیعی از فعالیتهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی جهت این چهار سکونتگاه در نظر گرفته
شده بود که متعاقب ًا پس از انجام ارزیابی اجتماعی دقیقتر و با توجه به مشکالت طرح به شرح جدول  1محدودتر
گشت (بنگرید به پروژۀ بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن1384 ،؛ .)Alaedini, et al, 2007
به غیر از پروژه های ذکرشــده در جدول  ،1که با هماهنگی ســتاد توانمندسازی استان (که خود در پیوند با
طرح تشــکیل شده) در دولت آباد و دیگر سکونتگاههای کرمانشــاه اجرا گشته ،بهبود شرايط كالبدي و ارتقاي
شرايط اجتماعي ،فرهنگي در اين مناطق سبب افزایش توجه ساير دستگاههاي شهري و بخش خصوصی به اين
محالت شــده است (از جمله تأسيس بانك ،احداث پاساژهاي خريد و فروش ،گسترش مراكز پزشكي ،گسترش
بازارهاي رسمي و غيررسمي و تأسيس سينما).
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رویکرد تحلیلی و روش مطالعه
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حیات حاشیه نشینان در حوزه های گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فضایی آمیخته با ناکارآمدی
است که زمینه را برای شکل گیری رفتارهای نابهنجار و ناامن شدن جامعه فراهم می کند .رویکرد بهسازی
و توانمندسازی به شکل عام و توانمندسازی در سکونتگاههای غیررسمی به شکل خاص دارای وجوه مختلف
اجتماعی (توانمندسازی اجتماعی) ،فرهنگی (توانمندی فرهنگی) ،اقتصادی (توانمندسازی اقتصادی) و کالبدی
(ارتقا و بهسازی محیط) است ،و به افزایش دارایی ها و توانایی های گوناگون شهروندان کمک می نماید .به
واسطۀ این وجوه ،حرکت تدریجی جهت خروج از چرخه های فقر فرهنگی ،فقر اقتصادی ،فقر اجتماعی و فقر
فضایی شکل می گیرد که به نوبۀ خود می تواند بر امنیت اجتماعی ،که محصول همین چرخه ها است ،تأثیرات
قابل توجهی بگذارد.
جهت سنجش این تأثیرگذاری ،در حالت آرمانی ،باید نوعی ارزشیابی آثار طرح انجام داد و با تولید دقیق داده
های ک ّمی پیش و پس از اجرای تمهیدات ،نمونه گیری تصادفی و نیز بهره گیری از گروه شاهد در کنار جماعت
هدف تغییرات در امنیت اجتماعی (متغیر وابسته) را به تمهیدات طرح (متغیر مستقل) نسبت داد .در پیوند با
هدف طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن در کرمانشاه ،هرچند برخی داده های پایه
سکونتگاههای ِ
(امکان سنجی و ارزیابی اجتماعی یادشده) موجود است ،اما این اطالعات نه با هدف سنجش امنیت اجتماعی
گردآوری شده اند و نه انجام فعالیتهای میدانی تعاقبی را ممکن می سازند.
با توجه به محدودیتهای فوق ،در این مطالعه روشی تلفيقي با اولويت و محوريت روش كيفي و کاوشهای
عقب نگر و مشاهدات میدانی به کار رفته است (بنگرید به فلیک .)1387 ،همچنین ،نظر به دشواری های فعالیت
میدانی کیفی تنها سکونتگاه دولت آباد به عنوان مطالعۀ موردی آماج قرار گرفته است .انتخاب دولت آباد از یک
سو به دلیل ویژگیهای مشترکش با دیگر سکونتگاههای هدف طرح و از سوی دیگر به سبب آشنایی نگارندگان
با محله و سهولت فعالیت میدانی بوده است.
ابزار اصلی روش کیفی بحث گروهی متمرکز با حضور افراد باالی  24سال بوده که بین سالهای  1384تا
 1389در محلۀ دولت آباد سکونت داشته اند .محورهای مصاحبه ها معطوف به چهار حوزۀ توانمندسازی یعنی
توانمند شدن اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بهسازی کالبدی و تغییرات در وضعیت امنیت اجتماعی طی 7-6
سال قبلی بوده است .جدول  2حاوی تعاریف مفهومی حوزه های توانمندسازی ،بهسازی و انتظامی و محورهای
مورد بحث مرتبط با آنها در فعالیت میدانی است .در جدول  3نیز تعاریف مفهومی حوزه های امنیت اجتماعی
(بیشتر مبتنی بر احساس امنیت) مشتمل بر امنیت جانی ،امنیت در پیوند با مزاحمت و تعرض جنسی ،امنیت
هویت و امنیت مالی به همراه محورهای بحث در فعالیت میدانی عرضه شده است .شاخصهای یادشده با توجه
به مباحث رایج در مورد امنیت اجتماعی در نظر گرفته شده اند (مث ً
ال بنگرید به کالهچیان.)1384 ،
در کل ،هشت گروه متشکل از  6تا  8نفر متناسب با شرایط به صورت دسته جمعی در راستای اشباع نهایی
مصاحبه شده اند .همچنین در پایان هر جلسه از حضار خواسته شده است پرسشنامه ای حاوی همان سواالت
مطرح شده در بحث پر کنند .این ابزار ک ّمی برای دقیقتر شدن یافته های کیفی مورد استفاده قرار گرفته است.
سرانجام آنکه از خیابانها و کوچه های محله و تمام پروژه های انجام شده توسط طرح بازدید به عمل آمده است.
نتایج بحث گروهی ،پرسشنامه ها و مشاهدات میدانی یک جا تحلیل شده و با بهره گیری از نتایج مصاحبه های
نیمه ساختاریافته با برخی مدیران طرح ،جهت جلوگیری از کج فهمی ،نهایی گشته است .بیشتر فعالیت میدانی
در ماههای پایانی  1389و اوائل  1390انجام شده است.
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جدول  :3شاخصهای امنیت ،تعاریف مفهومی و محورهای عمدۀ بحث و پرسشنامه
تعریف مفهومی

امنیت

هصًَ٘ت افشاد دس تشاتش ّشگًَِ
تْذٗذ ًؼثت تِ جاًـاى

امنیت در

حاكو٘ت فضا ٍ ؿشاٗطٖ كِ صًاى
آى ٌّگام صٗؼت دس فضاّإ
ػوَهٖ اص ّش گًَِ تؼشض ٍ تْذٗذ
جٌؼٖ دس اهاى تاؿٌذ.

جانی

پیوند با

مساحمت
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امنیت

و تعرض

اجتماعی

جنسی
امنیت
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هویت
امنیت
مالی

محورهای عمدۀ بحث و

پرسشنامه
ه٘ضاى صد ٍ خَسدّإ خ٘اتاًٖ ،احؼاع
اهٌ٘ت ٌّگام لذم صدى دس هكاىّإ
خلَت ٍ تاسٗكٌّ ،گام تٌْا هاًذى دس
هٌضل ٍ هؼافشت تا هؼافشكؾّإ
ؿخصٖ
احؼاع اهٌ٘ت صًاى ٌّگام تشدد دس
خ٘اتاىّا ٍ هكاىّإ ػوَهٖ ،احؼاع
اهٌ٘ت صًاى اص تشدد تا ٍػاٗل ًملِ٘
ػوَهٖ ،احؼاع اهٌ٘ت خاطش صًاى
ٌّگام تٌْا هاًذى دس هٌضل

اهكاى حمظ ٍٗظگْ٘إ گًَاگَى
فشٌّگ تَهٖ

گَٗؾ ،لثاع ،هشاػن ٍ هٌاػك ،غ٘شُ

اطوٌ٘اى خاطش افشاد ًؼثت تِ اهَال
ٍ داساّٖٗإ خَد دس تشاتش ّشگًَِ
تْذٗذ

ه٘ضاى ػشلت اص هٌاصل ،ه٘ضاى اطوٌ٘اى
خاطش اص حول پَل ٍ ٗا اؿ٘إ ل٘وتٖ،
ه٘ضاى ػشلت ٍ صٍسگ٘شٕ

یافته های پژوهش
یافتههای پژوهش
توانمندی اقتصادی و امنیت اجتماعی

مداخلۀ اقتصادی در سکونتگاه غیررسمی دولت آباد انجام شده است .از مهمترین آنها می توان به
تَاًوٌذٕ طی
چنداجتواػٖ
طرحاهٌ٘ت
التصادٕ ٍ
اشاره
بانوان
برای
ای
حرفه
های
مهارت
آموزش
و
ای
حرفه
و
فنی
مرکز
ساخت
فروش،
و
خرید
بازارچۀ
احداث
طٖ طشح چٌذ هذاخلٔ التصادٕ دس ػكًَتگاُ غ٘شسػوٖ دٍلتآتاد اًجام ؿذُ اػت .اص هْوتشٗي آًْا هٖتَاى تِ احذاث تاصاسچٔ خشٗذ ٍ فشٍؽ،
کرد که همه محصول تمهیدات مشخص طرح و ســتاد توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی استان هستند.
ػاخت هشكض فٌٖ ٍ حشفِإ ٍ آهَصؽ هْاستّإ حشفِإ تشإ تاًَاى اؿاسُ كشد كِ ّوِ هحصَل توْ٘ذات هـخص طشح ٍ ػتاد تَاًوٌذػاصٕ
عالوه بر این مداخله های مشخص ،راه یافتن قابل توجه جوانان به مراکز آموزش عالی و افزایش امکان ارتقای
ػكًَتگاّْإ غ٘شسػوٖ اػتاى ّؼتٌذ .ػالٍُ تش اٗي هذاخلِّإ هـخص ،ساُ ٗافتي لاتل تَجِ جَاًاى تِ هشاكض آهَصؽ ػالٖ ٍ افضاٗؾ اهكاى استمإ
شــغلی به واسطۀ آن و نیز توجه بیشتر به گسترش بازارهای رسمی و غیررسمی در پیوند با وضعیت اقتصادی و
ؿغلٖ تِ ٍاػطٔ آى ٍ ً٘ض تَجِ ت٘ـتش تِ گؼتشؽ تاصاسّإ سػوٖ ٍ غ٘شسػوٖ دس پًَ٘ذ تا ٍضؼ٘ت التصادٕ ٍ هؼ٘ـتٖ دس اٗي هحلِ حائض اّو٘ت ّؼتٌذ.
معیشتی در این محله حائز اهمیت هستند .اما بهبود وضعیت اقتصادی محالتی از این دست خود در گرو بهبود
اها تْثَد ٍضؼ٘ت التصادٕ هحالتٖ اص اٗي دػت خَد دس گشٍ تْثَد ٍضغ ؿْش دس صهٌِّ٘إ تَل٘ذ ٍ اؿتغال اػت .ػَا كشدى اٗي ػاهل اص آثاس توْ٘ذات
وضع شــهر در زمینه های تولید و اشتغال اســت .سوا کردن این عامل از آثار تمهیدات طرح نیاز به ابزار دقیقتر
پشٍطُّإ طشح ت٘ؾ اص اًذاصُ كَچك اػت كِ تتَاى آثاسؿاى سا تا اتضاسّإ پظٍّـٖ
طشح ً٘اص تِ اتضاس دل٘متش اسصؿ٘اتٖ داسد .دس ػ٘ي حال هم٘اع 
ارزشیابی دارد .در عین حال مقیاس پروژه های طرح بیش از اندازه کوچک است که بتوان آثارشان را با ابزارهای
هتؼاسف حتٖ تا سٍؿْإ اسصؿ٘اتٖ آصهاٗـٖ ػٌج٘ذ .آثاس ّذفوٌذػاصٕ ٗاساًِّا ،اػن اص هثثت ٍ هٌفًٖ٘ ،ض هٖتَاًذ تصَٗش سا پ٘چ٘ذُتش كٌذ .دس ّش صَست،
پژوهشی متعارف حتی با روشهای ارزشیابی آزمایشی سنجید .آثار هدفمندسازی یارانه ها ،اعم از مثبت و منفی،
ؿشكتكٌٌذگاى دس تحثْإ گشٍّٖ اٗي پظٍّؾ تش اٗي تاٍسًذ كِ تْثَدٕ دس ٍضؼ٘ت التصادٕ ػاكٌاى هحلِ (تش اػاع تغ٘٘ش دس ه٘ضاى دسآهذ ،ه٘ضاى

نیز می تواند تصویر را پیچیده تر کند .در هر صورت ،شــرکت کنندگان در بحثهای گروهی این پژوهش بر این
پغاًذاصٍ ،ضؼ٘ت اؿتغال ٍ لذست خشٗذ) طٖ ػالْإ اخ٘ش حاصل ًـذُ اػت .ظاّشاً ّن ت٘كاسٕ ،هـاغل كارب ٍ هـكالت هؼ٘ـتٖ ّوچٌاى دس

باورند که بهبودی در وضعیت اقتصادی ساکنان محله (بر اساس تغییر در میزان درآمد ،میزان پس انداز ،وضعیت
دٍلتآتاد فشاگ٘ش اػت ٍ تؼ٘اسٕ اص ػاكٌاى دس ػٌ٘ي فؼال٘ت ػشتاس خاًَادُّا هحؼَب هٖؿًَذ .اص آًجا كِ تحَالت التصادٕ چِ تِ ٍاػطٔ توْ٘ذات

طشح ٍ چِ تِ ػثة ػَاهل دٗگش هحؼَع ً٘ؼتٌذً ،وٖتَاى دس هَسد آثاس آًْا تش اهٌ٘ت ػخٌٖ گفت.

تَاًوٌذٕ اجتواػٖ ٍ اهٌ٘ت اجتواػٖ
طٖ دٍسٓ اخ٘ش ،داهٌٔ تؼاهالت اجتواػٖ اص ؿثكِّإ لَهٖ ٍ هزّثٖ ٍ ّوؼاٗگٖ گزس كشدُ ٍ تا دسّن ؿكؼتي ؿثكِّإ تؼ٘اس هٌضٍٕ ٍ تؼتٔ
ٗافتِتش ٍ گؼتشدُتش اػت .تغ٘٘شات دس حَصٓ اجتواػٖ ػثة ؿكلگ٘شٕ ػشهاِّٗإ اجتواػٖ دسٍىگشٍّٖ
لثلٖ دس ؿشف اص ًَ ػاختي ؿثكِّإ تكاهل 
(تِ ؿكل هثثت) ٍ تشٍىگشٍّٖ دس ه٘اى ػاكٌ٘ي ؿذُ اػت .طثك ًتاٗج تحثْإ گشٍّٖ تا ػاكٌاى ،گؼتشؽ ؿثكِّإ استثاطٖ غ٘شسػوٖ ٍ تـك٘الت

اشــتغال و قدرت خرید) طی ســالهای اخیر حاصل نشده اســت .ظاهراً هم بیکاری ،مشاغل کاذب و مشکالت
معیشتی همچنان در دولت آباد فراگیر است و بسیاری از ساکنان در سنین فعالیت سربار خانواده ها محسوب می
شوند .از آنجا که تحوالت اقتصادی چه به واسطۀ تمهیدات طرح و چه به سبب عوامل دیگر محسوس نیستند،
نمی توان در مورد آثار آنها بر امنیت سخنی گفت.
توانمندی اجتماعی و امنیت اجتماعی

توانمندی فرهنگی و امنیت اجتماعی

دولت آباد طی ســالیان اخیر در زمینۀ گسترش فرهنگ شهری و شــاخصهای فرهنگی روند مناسبی را تجربه
کرده اســت .در حالیکه بخش اقتصاد به عنوان یک زیرساختار اساســی رشد متناسب و معقولی نداشته ،بخش
فرهنگ به نســبت با یک جهش خیره کننده مواجه بوده است .این جهش را می توان در بسیاری از مؤلفههای
فرهنگی مشــاهده کرد .طی سالیان اخیر و به ویژه در پیوند با مداخالت صورت گرفته چندین مکان فرهنگی و
شــبه فرهنگی شکل گرفته که در تغییر ســبک زندگی افراد در سنین مختلف در این منطقه نقش داشته است.
منظور از «مراکز شــبه فرهنگی» در اینجا اماکنی مانند پارک و مهد کودک ،مکان ورزشی و مانند این هاست.
این مراکز دارای کارکردهای برجســتۀ انتقال فرهنگ هستند .در گذشته اشکال خفیفی از وندالیسم اجتماعی و
تخریب محیط زیســت در دولت آباد رایج بوده اســت .به عنوان نمونه ،اگر هم چراغی درجایی نصب میشد یا
امکاناتی مشــابه جهت بهبود وضعیت شهر در اختیار ساکنان دولت آباد قرار میگرفت ،اغلب تخریب می شد یا
به سرقت میرفت .طی دورۀ اخیر ،تحوالت فرهنگی و افزایش حس تعلق به شهر مانع از انجام چنین کارهایی
شده است .احترام به محیط زیست نیز به عنوان پیامد فرهنگ شهرنشینی رو به رشد است .بسیاری از مصاحبه
شوندگان معتقدند که ساکنان محلی به نسبت دورههای گذشته به حفظ و نگهداشت محیط زیست خود حساستر
شــده اند و حتی در این راه تمایل به همکاری با سازمانهای محلی و دولتی پیدا کرده اند .در بسیاری از موارد
مردم محله به صورت خودجوش اقدام به بهبود مســائل زیســت محیطی خود نمودهاند که نمونۀ بارز آن دفع
زبالهها طی چند سال گذشته در چندین قسمت از دولت آباد بوده است.
عــاوه بر فرهنگ توجه به محیط زیســت ،در تعامل اجتماعی نیز دولت آباد شــاهد تغییرات مثبت فرهنگی
بوده است .این تعامالت فرهنگی هم جنبه های درون منطقهای و هم ابعاد برون منطقهای یافته اند .بر اساس
اطالعات بدســت آمده ،احترام به حقوق یکدیگر در روابط همسایگی و نیز در مکانهای عمومی در درون منطقه
روندی افزایشی داشته است و سبک روابط اجتماعی از شکل ساده حالت مدرن شبه شهری متمایل شده است.
توانمندی فرهنگی و تغییرات در آن را میتوان مهمترین عامل اثرگذار بر تغییرات امنیت اجتماعی دانست .در
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طــی دورۀ اخیر ،دامنۀ تعامالت اجتماعی از شــبکههای قومی و مذهبی و همســایگی گــذر کرده و با درهم
شکســتن شبکههای بسیار منزوی و بستۀ قبلی در شرف از نو ســاختن شبکههای تکامل یافته تر و گستردهتر
اســت .تغییرات در حوزۀ اجتماعی سبب شــکل گیری سرمایه های اجتماعی درون گروهی (به شکل مثبت) و
برون گروهی در میان ساکنین شده است .طبق نتایج بحثهای گروهی با ساکنان ،گسترش شبکه های ارتباطی
غیررســمی و تشکیالت زیرساختاری شبکه ای نیز از عوامل بســیار مهم اثرگذار بر امنیت اجتماعی محلۀ بوده
اســت .به گفتۀ آنان کارکرد این عوامل بسیار اثربخشتر از شکلهای آشکار پلیسی است .با توجه به اینکه انزوا
از عوامل بسیار مهم در ارتکاب جرم و ناامنی اجتماعی است هر عاملی که بتواند موجب افزایش مشارکت افراد
و احســاس تعلق جمعی شود ،موجب ارتقای امنیت اجتماعی است .توانمندی اجتماعی افراد بر همۀ شاخصهای
امنیت اجتماعی و به ویژه امنیت در پیوند با مزاحمت و تعرض جنســی و هویت اثر مثبت داشته است .از عوامل
اثرگذار بر امنیت در پیوند با مزاحمت و تعرض جنســی حضور زنان و مشــارکت آنان در فرآیندهای اجتماعی و
شکســته شدن فضای بیمارگونۀ قبلی در این سکونتگاه اســت .امنیت هویت نیز به دلیل ایجاد احساس تعلق
جمعی به گروههای اجتماعی به واسطۀ مشارکت درون گروهی و برون گروهی افزایش یافته است.

101

مصاحبههای به عمل آمده ،تقریب ًا همۀ افراد به عوامل فرهنگی که طی چند ســال گذشته در دولت آباد موجب
افزایش امنیت اجتماعی شــده اســت اشاره کردهاند .به ویژه به نظر می رسد افزایش فعالیتهای مذهبی در میان
مردم تأثیر مثبت زیادی بر امنیت اجتماعی گذاشته است.
بهسازی کالبدی -فضایی و امنیت اجتماعی
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دولت آباد در چند ســال اخیر مســیر تکامل کالبدی و فضایی را به خوبی طی کرده اســت و دیگر نمی توان به
راحتی آن را ســکونتگاه غیررســمی یا حاشیه ای نامید .دولت آباد نمونهای از ســکونتگاه امیددهنده و در حال
پیشــرفت است .سیســتم های مکانیزۀ جمع آوری زباله ،جدول گذاری خیابانها و نیز بهسازی معابر عمومی از
جملۀ اقدامات مطلوب طی دورۀ اخیر در این سکونتگاه است .روشنایی معابر و خیابانها نیز تا حد زیادی مناسب
شده است و از دلهرۀ پیشین شبها در محله خبری نیست .گسترش پارکها و فضاهای سبز هم چهرۀ مناسبی به
دولت آباد داده اســت .تأسیس بانکها و گسترش مراکز دولتی و غیردولتی و پاساژها و مغازههای بزرگ از جملۀ
دیگر تغییرات کالبدی اســت .یکی دیگر از تحوالت مهم کالبدی ایجاد بازارچۀ خرید و فروش در چهل متری
است .به ویژه ساماندهی دست فروشان که قب ً
ال در همان نزدیکی فعالیت می کردند هم بر چهره و هم بر اقتصاد
ناحیه آثار بسیار مثبتی گذاشته است.
امنیت به عنوان محصولی اجتماعی در پیوندی تنگاتنگ با فضاهای شهری قرار دارد و متأثر از تغییرات آن است.
فضاهای شــهری می توانند بســترهای امنیت و ناامنی هردو را فراهم آورند .تغییرات کالبدی -فضایی یادشده
در دولت آباد بر اثر مداخالت طرح و ســتاد توانمندسازی اســتان و نیز به واسطۀ آثار جانبی آنها از طریق جلب
نهادهــای خدمــات دهنده پیامدهای مثبت و ملموس امنیتی ،به ویژه امنیت مالــی و جانی و امنیت در پیوند با
مزاحمت و تعرض جنسی ،داشته اند .طبق نتایج فعالیتهای میدانی ،بسیاری از تغییرات کالبدی از جمله چراغانی
شــدن معابر و خیابانها و پارکها و نیز بهبود فضاهای شــهری امکان ارتکاب جرم را کاهش داده اســت .پیش
از این معابر خاک آلود ،مملو از پســماند و تاریک در شــب دولت آباد مأمن تکدی گران ،معتادان و بزه کاران و
بالقوه ناامن كننده بودند .بسیاری از این فضاها به سبب آثار مستقیم و غیرمستقیم مداخله ها به فضاهايي سالم
و مناسب براي خانواده ها و فرزندانشان تبدیل شدهاند.
افزایش فعالیتهای انتظامی و امنیت اجتماعی

رویکرد امنیتی صرف به ســکونتگاههای غیررسمی تنها ممکن است موجب توجه قهری و مقطعی نیروهای
انتظامی به این محالت شــود (مثال مأموریت برای دســتگیری مجرمان یا همراهی بــا عملیات تخریب) .اما
بهسازی و توانمندسازی ساکنان محالت غیررسمی می تواند حضور مستمر نیروهای انتظامی را تسهیل کند .بر
اساس نتایج فعالیتهای میدانی این پژوهش ،به سبب تغييراتي كه در حوزه هاي مختلف بهسازي و توانمندسازي
در دولت آباد صورت گرفته ،حضور نيروهاي برقراركنندۀ امنيت در محله ســاده تر شــده اســت .اقداماتي چون
بهســازي معابر و پاركها و نيز تأمين روشــنايي امكان نظــارت كارآمدتر نيروهاي انتظامــی را فراهم آورده و
شاخصهاي امنيت اجتماعي را بهبود بخشیده است.
نتیجه گیری
گستردگی اسکان غیررسمی یکی از بحرانهای شهری ایران است كه بسیاری دیگر از حوزههاي حيات شهري به
ویژه امنيت اجتماعي را تحت الشعاع قرار می دهد .سكونتگاههاي غیررسمی به دلیل فقر اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی و کاستی های کالبدی و خدماتی اغلب نواحی ناامنی هستند .این ناامنی خود به فقر اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و کاســتی های کالبدی و خدماتــی دامن می زند .خروج از این چرخۀ معیوب از طریق سیاســتهای
تخریب و جابجایی ،که به ســرمایه های مادی و معنوی ساکنان زیان قابل توجهی می رساند ،ممکن نیست .در
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این مقاله ،با مطالعۀ مورد دولت آباد کرمانشــاه ،نشــان داده شد که به سبب فعالیتهای بهسازی و توانمندسازی
تحت طرح بهســازی شهری و اصالحات بخش مسکن در ســکونتگاه هدف امنیت اجتماعی ارتقا یافته است.
هرچند این فعالیتها هم محدود و هم حین اجرا با مشــکالت متعددی روبرو بوده اند ،اما از آنجا که با آثار روانی
و واقعیشــان ورود نهادهای خدمات دهنده به محله ،از جمله نیروهای انتظامی ،را نیز تســهیل کرده اند ،موجب
بهبود برخی شــاخصها و متعاقب ًا امنیت اجتماعی شده اند .ارتقای اجتماعی و فرهنگی محله از مهمترین عوامل
اثرگذار بر امنیت اجتماعی بوده است که خود متأثر از تحوالت کالبدی هستند .البته تحوالت در روابط اجتماعی،
مناســبات مشارکتی و گسترش سرمایۀ برون گروهی می توانند محصول ارتقای امنیت نیز باشند .سرانجام آنکه
به نظر می رسد شاخص اقتصادی که می تواند در ارتقای امنیت بسیار مهم باشد تغییری محسوسی نکرده و در
نتیجه بر امنیت نیز اثرگذار نبوده است.
پژوهش میدانی جهت این مقاله با مشــکل فقدان گروه شاهد و داده های اولیه (که امکان فعالیتهای تعاقبی را
فراهم آورند یا توجه ویژه ای به امنیت اجتماعی داشته باشند) روبرو بوده است .از این رو ،کوشش شده است به
واسطۀ ابزارهای کیفی و عقب نگر تا حد امکان تصویری از تغییرات در زمینۀ امنیت اجتماعی از محل تمهیدات
طرح بهســازی شــهری و اصالحات بخش مسکن و ستاد توانمندسازی اســتان در دولت آباد و نیز فعالیتهای
نهادهای خدمات دهنده عرضه شــود .الزم است در انجام برنامه های بهسازی و توانمندسازی در دیگر نقاط از
آغاز کار به نیازهای اطالعاتی جهت ارزشیابی ،به ویژه در زمینۀ داده های مرتبط با امنیت اجتماعی ،توجه شود.
همچنین ،مقالۀ حاضر فقط به یک مورد پرداخته اســت و نتایج آن تنها با انجام مطالعه در چند جای دیگر قابل
تعمیم خواهد بود.
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