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دیباچه
بیــش از یــک میلیــارد نفــر از شهرنشــینان جهــان در ســکونتگاه های بی ســامان و نابرخــوردار و 
کمتریــن امکانــات و زیرســاخت و بــا مســکن نامناســب زندگــی می کننــد. ایــن ســکونتگاه های  بــا 
کــه  ــو بــه شــمار می آینــد  بیشــتر غیررســمی و خودانگیختــه، چالــش عمــده ای در شهرنشــینی ن
بخــش چشــمگیری از تــوان و نیــروی مدیریــت شــهری و دولت هــا در سراســر جهــان، به ویــژه 
غیررســمی  اســکان  گی هــای  ویژ و  دامنــه  می شــود.  آن هــا  صــرف  درحال توســعه  کشــورهای 
کشــور دیگــر متفــاوت اســت، امــا  کشــوری بــه  و ســکونت فقــرا از شــهری بــه شــهر دیگــر و از 
کشــورهای مختلــف  میــان ســکونتگاه های غیررســمی در  را  فراوانــی  کات  اشــترا بااین وجــود 

یافــت. می تــوان 
گســتردگی فقــر شــهری و شــکل گیری ســکونتگاه های غیررســمی و "فاوالهــا"  برزیــل و شــهر ریــو در 
در جهــان شــهره هســتند و بخــش فزاینــده ای از متــون جهانــی مرتبــط بــا اســکان غیررســمی بــر 
ــرد  کارب ــه امــروزه مفهــوم و  ک ــو نگاشــته و منتشــر شــده اســت  ــه الگوهــا و تجــارب برزیــل و ری پای
ــد و  ــی در م ــکل گیری مفاهیم ــه ش ــه و ب ــر رفت ــل فرات ــمی در برزی ــکان غیررس ــوزه  اس ــاوال" از ح "ف

گردشــگری انجامیــده اســت. موســیقی و حتــی 
از  دیگــر  برخــی  و  برزیــل  فاوالهــای  پیرامــون  پژوهش هــای  از  برآمــده  نوشــتگان  تأثیرگــذاری 
کشــورهای آمریــکای جنوبــی، ماننــد پــرو و آرژانتیــن، بســیار فراتــر  ســکونتگاه های غیررســمی در 
کشــورها بــوده و دســتمایه نظریه پــردازی جهانــی پیرامــون فقــر شــهری و ســکونتگاه های  از آن 
ــر، اســکار  ــی ترن ــز آبرامــز، اف س ــون چارل ــی چ ــه نظریه پردازان ــده اســت، از آن جمل غیررســمی ش
کشــورهای  لوئیــس و بســیاری دیگــر، داده هــا و شــواهد پایــه ای نظریه هــای خــود را  از مطالعــات 
سیاســت های  و  رویکردهــا  بــر  چشــمگیری  تأثیرگــذاری  کــه  گرفته انــد  جنوبــی  آمریــکای 
ســکونتگاه های  زمینــه  در  مختلــف  کشــورهای  سیاســت  نیــز  و  بین المللــی  ســازمان های 
کــم  غیررســمی و مســکن شــهری داشــته اند. در ایــن میــان خانــم جانیــس پرلمــن بــا نوشــتگان 
کارگــری درخــوری در ایــن زمینــه داشــته اســت، به ویــژه آثــار او در  شــمار امــا تأثیرگــذار خــود، 
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دهــه 1970 روشــنگری قابل توجهــی را در دگرگونــی نگرش هــای بدبینانــه بــه ســکونتگاه های 
بــه  کم درآمدهــا  دانســتن  شــهروند  بــه  سیاســت گذاران  و  دولت هــا  تشــویق  و  غیررســمی 
کتــاب "فــاوال، چهــار  انجــام رســاند. پرلمــن بیــش از چهــار دهــه سرگذشــت فاوالهــای ریــو را در 
ــه  ــود ب ــدگان خ ــرای خوانن ــرو" ب ــمی ریودوژانی ــکونتگاه های غیررس ک در س ــا ــی بیمن ــه زندگ ده
کتابــی سرشــار از  کــرده اســت.  گیــرا و درعین حــال علمــی بیــان  ریــزگان و بــا ســبکی شــیرین و 
کــه بی گمــان همان گونــه  مفاهیــم، داســتان ها، سرگذشــت ها و تحلیل هــای ژرف و خواندنــی 
کنونــی ایــران بــرای سیاســت گذاران، مدیــران و  کــه نویســنده می گویــد: می توانــد در شــرایط 

کــه امیدواریــم چنیــن باشــد. پژوهشــگران بســیار درس آمــوز و راهگشــا باشــد، 
کتــاب  گالیــول مکرونــی بــرای ترجمــه خــوب  کیومــرث ایراندوســت و خانــم مهنــدس  از دکتــر 
ــرای چــاپ و نشــر  و شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران نیــز  کردســتان ب سپاســگزارم و از دانشــگاه 

ــگزارم. ــده سپاس ــاب ارزن کت ــن  ــاپ ای ــت از چ ــرای حمای ب
                                                 

                                                                                                           محمد سعید ایزدی
                                                                              معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی 
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یادداشت نویسنده برای ترجمه فارسی
خوانندگان ارجمند،

ــان  ــعر، زب ــان ش ــی، زب ــای فارس ــان زیب ــدگان زب ــه خوانن ــاوال را ب ــاب ف کت ــه  ک ــت  ــار اس ــه افتخ مای
اســتواری می شناســانم. عشــق و 

ک در ســکونتگاه های غیررســمی ریودوژانیــرو"، بــرای نخســتین  "فــاوال: چهــار دهــه زندگــی بیمنــا
ــن  ــد. ای ــاپ ش ــی چ ــان انگلیس ــه زب ــفورد ب کس ــگاه آ ــارات دانش ــوی انتش ــال 2010 از س ــار در س ب
کــه بــر پایــه پژوهــش  کتــاب مــن، »افســانه حاشیه نشــینی«، اســت  کتــاب، دنبالــه نخســتین 
کــرد.  کالیفرنیــا در ســال 1976 آن را چــاپ  بــود و انتشــارات دانشــگاه  ســال های 1968-69 
ــی  کم وبیــش ناشــدنی می نمــود ول گذشــت ســی ســال،  ــی پــس از  اندیشــه انجــام مطالعــه طول
کنان فــاوال، مــن توانســتم صدهــا شــرکت کننده  بــه دلیــل روابــط اجتماعــی تنگاتنــگ میــان ســا
گفتگــو  کنــم و بــا آن هــا و یــک نمونــه جدیــد از فرزنــدان و نوه هــای آنــان  پژوهــش آغازیــن را پیــدا 

کنــم.
المپیــک  بازی هــای  و  )جــام جهانــی 2014  رویدادهــا  َاَبــر  تأثیــر  مــن دربــاره  کنونــی  پژوهــش 
تابســتانی 2016( بــر فاوالهــا و دیگــر جوامــع بــه حاشــیه رانده شــده در ریودوژانیــرو اســت. عنــوان 
ــر رویدادهــا، سیاســت عمومــی و آینــده فاوالهــای ریــو: اهــداف به دســت آمده  ایــن پژوهــش »َاَب
کتــاب برآمــده  ]گل هــای زده[ و از دســت رفته ]گل هــای نــزده[ در بــازی حــق بــه شــهر« اســت. نــام 
کــه ایــن عنــوان  از ایــن پژوهــش، »اهمیــت جنتــه بــودن )کســی بــا عــزت و احتــرام بــودن(« اســت 
کتــاب  کــه خواهیــد خوانــد. ایــن ســومین و آخریــن  کتابــی اســت  برگرفتــه از فصــل آخــر همیــن 

»ســه گانه فــاوال« خواهــد بــود.
ایــن جدیدتریــن پژوهــش، هنگامــی آغــاز شــد  کــه بــا رضایــت عمومــی، ریــو بــرای میزبانــی دو ابــر 
رویــداد ورزشــی برگزیــده شــده بــود. ایــن پژوهــش داســتان دگرگونــی ریــو بــرای تبدیــل بــه شــهری 
ــزرگ  ــی، ســرمایه گذاری های ب ــرای  جلــب توجــه جهان ــدار« اســت. ب گیــر و پای ــده و فرا »دربرگیرن
کــه از دهــه  کن فاوالهــا )مداخلــه ای  و ساخت و ســازهای پرهزینــه، حــذف حــدود 77 هــزار ســا
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1970 دیــده نشــده اســت( را بــه همــراه داشــته اســت؛ ایــن نقــض فاحــش حقــوق بشــر، افزایــش 
نابرابــری مکانــی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت.

نقطــه روشــن در میــان بحران هــای سیاســی، نهــادی و اقتصــادی ریو، یک شــکوفایی چشــمگیر 
خالقیــت و ایســتادگی در میــان جوانــان فــاوال اســت. در میــان چشم پوشــی رســانه ها، جوانــان 
گفتگوهــای ویدیویــی بــا افــراد ســالخورده تر،  بــه حاشــیه رانده شــده ایــن اجتماعــات، بــا ضبــط 
کشــف غــرور خــود  کــردن عکس هــای قدیمــی آن هــا، و ایجــاد موزه هــای محلــی بــه بــاز  دیجیتــال 
ــون،  ــا و پیرام ــان فاواله ــدی می ــاد پیون ــرای ایج ــات ب ــای اطالع ــا از فناوری ه ــد. آن ه می پردازن
از میــان بــردن شــکاف نســل ها و طبقــات اجتماعــی، توســعه الگوهــای شــکوفایی فرهنگــی 
کالن شــهری بهــره می گیرنــد.  مختــص بــه خــود و برنامــه نوآورانــه بــرای آینــده خــود در منطقــه 
کم تــوان بــه  امــا ایــن انــرژی مثبــت رواداری و باورمنــدی در رویــارو شــدن بــا نظام هــای نهــادی 

رکــود جــاری انجامیــده اســت.
کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره سیاســت های شــهری ایــران، مــن ســند 2014 را دربــاره  بــرای 
»بهســازی اصــالم و سیاســت های مســکن« خوانــدم.1 ایــن در راســتای بهتریــن تفکــر فعلــی 
گیــری زنــان و جوانــان؛ مدیریــت غیرمتمرکــز و امکان ســنجی مالــی  در مشــارکت؛ شــمول و فرا
کنان مناطــق،  کت ســا کــه چگونــه می تــوان بــا شــرا اســت. در ایــن میــان چالــش بــزرگ ایــن اســت 
کــرد.  بهســازی را از ایــده بــه اجــرا رســاند و بــه تجربه هــا، دیدگاه هــا و پیشــنهادهای آن هــا توجــه 

ایــران بایــد یــک مــدل بــرای ایــن فراینــد ارائــه دهــد.
گســترده میــان ایــران و برزیــل، مبــارزات تهیدســتان شــهری و چالش هــای  باوجــود تفاوت هــای 
ناشــی از ســکونتگاه های غیر رســمی به طــور شــگفت انگیزی همســان اســت. ازایــن رو مــن بســیار 
کتــاب بــرای سیاســت گذاران، جامعــه مدنــی، دانش پژوهــان، دانشــجویان و  کــه ایــن  امیــدوارم 

کشــور شــما ســودمند باشــد. دیگــر افــراد عالقه منــد در 
کتــاب  از مترجمــان نیــز بــرای فراهــم آوردن امــکان دسترســی خواننــدگان فارســی زبان بــه ایــن 
شــاداب،  بهره منــد،  شــهرهایی  برپایــی  بــه  پایبنــدی  در  کــه  آرزومنــدم  سپاســگزارم.  بســیار 

کامیــاب باشــید و بــه جشــن مشــارکت همــه شــهروندان بپیوندیــد! عدالت مــدار 

                 ارادتمند شما
                 جانیس پرلمن

                 ریودوژانیرو، برزیل
                 17 نوامبر 2017

1. http://ruuwg.org/from-shelter-to-regeneration-slum-upgrading-and-housing-policies-in-
islamic-republic-of-iran-2014/
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مقدمه مترجمان
در 16 فوریــه 2018 )27 بهمــن 1396( میشــل تمــر، رئیــس جمهــوری برزیــل فرمانــی را امضــا 
کــه چنــد  کــرد  گــذار  کــه بــر پایــه آن امنیــت شــهر ریودوژانیــرو را بــه پلیــس فــدرال و ارتــش وا کــرد 
کنگــره برزیــل ایــن فرمــان اجرایــی شــد. در پــی آن بیــش از ســه هــزار  روز پــس ازآن بــا تأییــد 
نیــروی نظامــی بــا جنگ افــزار و ســازوبرگ نظامــی در خیابان هــای ریــو، به ویــژه در فاوالهــای 
گرچــه در مــواردی چــون تأمیــن امنیــت انتخابــات محلــی ســال  گرفتنــد. ا فقیرنشــین ریــو جــای 
200۵ نیــروی امنیــت ملــی برزیــل بــه فاوالهــای ریــو وارد شــده بــود ولــی ایــن بــرای نخســتین بــار 
کامــل شــهر  کــه نیــروی نظامــی ملــی در پــی اداره  پــس از بازگشــت دموکراســی از دهــه 1980 بــود 
کشــف جنگ افــزار و مــواد  گونــی از بازداشــت خــالف کاران و  گونا بــود. پــس از چنــد روز آمارهــای 
مخــدر بــه عنــوان شــاهدی بــر موفقیــت ایــن اقــدام ارائــه شــد. تصمیــم بــه دخالــت نظامــی در 
کــه امســال یــک  گرفتــه شــد  کارنــاوال ســاالنه ای  برتریــن شــکل و  ســاختار، درســت دو روز پــس از 
کــه  کارنــاوال سال هاســت  کشــانده بــود. ایــن  گردشــگر را از سراســر جهــان بــه ریــو  و نیــم میلیــون 
گردشــگران و یــک رویــداد اقتصــادی و پردرآمــد  بــه یــک رویــداد جهانــی جــذاب و دیدنــی بــرای 
گذشــته  کنانش بــدل شــده اســت؛ امــا امســال فضــا بســیار دیگرگــون از ســال های  بــرای ریــو و ســا
کــه  گرفتــه بــود  کارنــاوال چنــان بــاال  بــود و بــزه، دزدی و درگیــری مســلحانه در روزهــای برگــزاری 
ــر ســر زبان هــا انداخــت. در چنیــن شــرایطی،  ریــو را به عنــوان یکــی از شــهرهای نا امــن جهــان ب
گســترده دولــت ملــی بــرای اداره  کمــک و اقــدام  گزیــر بــه درخواســت و پذیــرش  دولــت محلــی نا

و بازگشــت آرامــش بــه ریــو شــد.
ــذار از یــک دوره حکومــت خودکامگــی  گ کشــید؟ برزیــل پــس از  ــه اینجــا  کار ریــو و برزیــل ب چــرا 
کــه  کــرد  آغــاز  را  گشــایش  و  تکثرگرایــی  و  مردم ســاالری  از  دوره ای   ،1980 دهــه  از  نظامــی 
کــه " بیــدار شــدن ایــن غــول خفتــه "برزیــل را همچون  نوید دهنــده دوره ای شــکوفا بــود تــا جایــی 
امــا داده هــای  کــرد.  ح  توســعه مطــر کشــورهای در حــال  از  بســیاری  توســعه  بــرای  الگویــی 
گــذار اقتصــادی بــا چالش هایــی  کــه برزیــل در دوران  اقتصــادی پــس از 2010 نشــان مــی داد 
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کــه بی گمــان تأثیــر ژرفــی بــر زندگــی در شــهرهای برزیــل به ویــژه فاوالهــا داشــته اســت.  روبروســت 
بــرای نمونــه میــزان بیــکاری از 7.1 در ســال 2013 بــه 11.۵ درصــد در ســال 2016  و در 2017 بــه 

13.4 رســیده اســت1.
کــه راه افتــادن در دام  کــه ایــن شــرایط یــک شــبه پیــش نیامــده و ریــو سال هاســت  روشــن اســت 
ــگفت انگیز  ــهر ش ــاب( ش کت ــن  ــده ای ــن )نگارن ــه پرلم گفت ــه  ــد و ب ــی را می پیمای ــونت و ناآرام خش
کــه او ده مؤلفــه  ریــو در حــال تبدیل شــدن بــه یکــی از پرخشــونت ترین شــهرهای جهــان اســت 
کــرده اســت. آمارهــای پــس  کاوی  تأثیرگــذار بــر ایــن چرخــه تباهــی را در فصــل هفتــم به دقــت وا
گیــر شــدن آن در  کتــاب( نیــز رونــد روبــه رشــد بــزه و خشــونت و فرا از 2010 )ســال چــاپ ایــن 
گــوار را  کــه به روشــنی پرلمــن در جای جــای ایــن نوشــتار ایــن رونــد نا ریــو را نشــان می دهــد2 

ــت. ــرده اس ک ــی  پیش بین
کتــاب مانــدگار خــود، دگرگونــی فقــر و ســکونتگاه های فقیرنشــین ریــو را  جانیــس پرلمــن در دو 
کــه خوانــدن آن هــا بــرای درک  کــرده اســت  کاوی  گیــرا بحــث و وا به دقــت و بــه شــیوه ای علمــی و 
چون وچرایــی رونــد رو بــه وخامــت شــرایط ریــو و برزیــل و آموختــن از دگرگونی هــای جهانــی 
کتــاب خــود را  ســکونتگاه های فقیرنشــین بســیار ســودمند و ضــروری اســت. پرلمــن نخســتین 
بــا عنــوان "افســانه حاشیه نشــینی: فقــر شــهری و سیاســت ها در ریودوژانیــرو "3 در ســال 1976 
کــه برگرفتــه از پژوهــش پایان نامــه دکتــری او بــود. پرلمــن بــرای ایــن پژوهــش نزدیــک بــه  نوشــت 
کــرد تــا به خوبــی  دو ســال )1969 و 1970( در ســه ســکونتگاه جدیــد تهیدست نشــین ریــو زندگــی 
ــد شــکل گیری و سرشــت ایــن ســکونتگاه ها و  ــد ســازوکارهای اقتصــادی و اجتماعــی و رون بتوان

کنــد. کن در آن هــا را روشــن  مــردم ســا
روندهــای  بــه  را  توجــه  پرلمــن  خانــم  انتشــار  نخســتین  زمانــه ی  و  زمینــه  بهتــر  درک  بــرای 
اغلــب  در  شهرنشــینی  گســترش  بــه  رو  رشــد  کــه  می کنیــم  جلــب   1960 و   19۵0 دهه هــای 
کشــورهای درحال توســعه ماننــد برزیــل در جریــان بــود. بخــش بیشــتر جمعیــت افزوده شــده 
خــودرو  و  غیررســمی  ســکونتگاه های  در  کــه  بودنــد  مهاجرانــی  دوره،  ایــن  در  شــهرها  بــه 
بــزرگ  به عنــوان چالشــی  بیشــتر  آنــان  و ســکونتگاه های  ایــن مهاجــران  و  کن می شــدند  ســا
شــمرده می شــدند. در ایــن دوره مجامــع دانشــگاهی بیشــتر تحــت تأثیــر دیــدگاه مردم شــناس 
کــه "فرهنــگ فقــر " را بــر پایــه مطالعاتــی در جوامع فقیر شــهری  آمریکایــی، اســکار لوئیــس بودنــد4 
کــرد. او فرهنــگ  و روســتایی به ویــژه پژوهشــی در روســتای تپوتزتــالن در مکزیــك مفهوم پــردازی 
کــه در میــان آنــان  فقــر را به عنــوان مجموعــه ای از ارزش هــا و باورهــا در میــان فقــرا شناســاند 

1. https://www.statista.com/statistics/263711/unemployment-rate-in-brazil/
ــا 43 شــهر بیشــترین  ــی ب ــکای جنوب ک جهــان در ســال 2017، آمری ــا 2. از میــان پنجــاه شــهر ناامــن و جــرم و جنایــت خیــز و خطرن

کــه از ایــن شــمار 19 شــهر در برزیــل قــرار دارنــد. ســهم را دارد 
 https://www.worldatlas.com/articles/most-dangerous-cities-in-the-world.html
3.  Perlman, J. E. (1976). The myth of marginality: Urban poverty and politics in Rio de 
Janeiro. Berkley, CA: University of California Press.
4.  Lewis, Oscar (1969). “Culture of Poverty”. In Moynihan, Daniel P. On Understanding 
Poverty: Perspectives from the Social Sciences. New York: Basic Books. pp. 187–220.
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کــه ایــن خرده فرهنــگ بــه صــورت یــك روش زندگــی در  نوعــی خرده فرهنــگ شــکل می دهــد 
کــه فقــرا  ــود  ــه نســل دیگــر منتقــل می شــود. اســتدالل لوئیــس ایــن ب ــواده از نســلی ب خــط خان
گی هایــی چــون بی انگیزگــی،  گرفتــار شــده اند و عمومــًا از ویژ گریزناپذیــر  در یــك فرهنــگ فقــر 
خــود  لوئیــس  گرچــه  ا برخوردارنــد.  اجتماعــی  بی نظمــی  و  آنــی  رضایتمنــدی  جبری گــری، 
گرفتــار نخواهنــد بــود، امــا دیــدگاه او تأثیرگــذاری  کــه همــه فقــرا در فرهنــگ فقــر  کــرد  خاطرنشــان 
غیررســمی  کــه ســکونتگاه  بــه شــکلی  اجرایــی داشــت؛  و سیاســت های  بــر دیدگاه هــا  ژرفــی 
و خــودرو بیشــتر بــا بدبینــی و بیــم و به عنــوان مشــکل نگریســته می شــد. همچنیــن برچیــده 
ک ســازی ایــن ســکونتگاه ها را راه حــل می دانســتند و در متــون چاپ شــده نیــز بــه  شــدن و پا
گانــی چــون ســرطان شــهری و زخــم چرکیــن بــرای ایــن ســکونتگاه ها همه گیــر شــد.  کار بــردن واژ
گیــر شــدن آن تــا انــدازه زیــادی بــا  کــه دیــدگاه فرهنــگ فقــر و فرا نکتــه نگران کننــده ایــن بــود 
همراهــی و حمایــت ثروتمنــدان و صاحبــان قــدرت در "ســرزنش قربانــی" همــراه بــود.  انداختــن 
کــردن دولــت از بــار مســئولیت، منجــر بــه تهدیــد ایــن  گــردن خــود فقــرا و شــانه خالــی  گنــاِه فقــر بــر 
کــه بــه سیاســت و رویکــرد  گردیــد  ســکونتگاه ها بــا اقداماتــی چــون رانــدن اجبــاری و تخریــب 

ــدوزری مشــهور شــد. بول
البتــه پیــش از آن چنــد پژوهشــگر دیگــر نیــز دیدگاه هــای متفاوتــی از دیــدگاه لوئیــس را ارائــه 
کمتــر شــنیده می شــد. چارلــز اســتوکس  کــرده بودنــد امــا صــدای آنــان از ســوی سیاســت گذاران 
کــردن  جــدا  بــا  نشــین1،  تهیدســت  محله هــای  دربــاره  نــو  نظریه پــردازی  یــک  در   )1962(
آلونك هــای  و  امیــد  آلونك هــای  دســته  دو  در  تهیدست نشــین  ناموفــق  و  موفــق  محله هــای 
ــز ِابرامــز نیــز  ــرد. در 1964 چارل ک کیــد  ــد روبه پیشــرفت بســیاری از ایــن محله هــا تأ ــر رون ــأس، ب ی
ج از  ــد زمیــن را خــار گزیرن ــاال رفتــن قیمــت زمیــن شــهری، تهیدســتان نا ــا ب ــه ب ک ــرد  ک ــادآوری  ی
کــه در ایــن راه مداخلــه بخــش عمومــی می توانــد زمیــن را بــه صورتــی  کننــد  ــازار تهیــه  هنجــار ب
ک ســازی زورآبادهــا بی شــباهت  کــه آثــار پا کارآمــد در دســترس قــرار دهــد.2 ِابرامــز بــر ایــن بــاور بــود 
بــه آثــار زلزلــه نیســت و تخریــب بــدون جایگزیــن، هیــچ راه حلــی بــرای جنبه هــای منفــی زاغه هــا 

بــه همــراه نــدارد.
ــود در  ــش خ ــی را از پژوه گزارش ــی،  ــناس امریکای ــن انسان ش ــام مانگی ــه 1960 ویلی ــر ده در اواخ
کــه در آن بیشــتر  پــرو بــا نــام "زورآبادهــای آمریــکای التیــن، مســئله یــا راهــکار؟"3 بــه چــاپ رســاند 
خوانــد.  نادرســت  را  کم درآمــد  گروه هــای  ســکونتگاه های  دربــاره  زمــان  آن  تــا  دیدگاه هــای 
کن در ایــن  کــه تهیدســتان ســا کــرد  مانگیــن در ایــن نوشــتار بــرای نخســتین بــار روشــنگری 
کنان آن هــا بنیاد-ســتیز و بــزه کار نیســتند  ســکونتگاه ها فرســاینده اقتصــاد شــهری نیســتند، ســا
کــه  کــرد  کیــد  کــرد. مانگیــن تأ گــروه اجتماعــی همگــون تلقــی  کنان را نمی تــوان یــک  و همــه ســا

1. Charles J.Stokes , A Theory of Slums , in: Land Economics, Vol. 38, No. 3 (Aug. 1962), pp. 
187-197. Published by: University of Wisconsin Press 
2. Abrams, C (1964) Housing in the Modern World: Man’s Struggle for Shelter in Urbanising 
World. London: Faber and Faber.
3. Mangin W (1967) Latin American Squatter Settlements: a Problem and a solution. Latin.in: 
American Research Review, 1967 summer; 2(3):65-98.

مقدمه مترجمان
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ــد و برخــی نیــز دارای  کنان زورآبادهــا شــاغل هســتند، از ثبــات اجتماعــی برخوردارن بیشــتر ســا
پیشــینه ســکونت شــهری چشــمگیر هســتند.

شــاید پرکارتریــن و تأثیرگذارتریــن پژوهشــگر در ایــن دوران جــان اف ســی ترنــر، برنامه ریــز و معمــار 
ــا 1990، از  ــه 1970 ت ــدای ده ــماری از ابت ــته های پرش ــن در نوش ــد مانگی ــه مانن ک ــود  ــی ب انگلیس
ــه  ــعه ب ــورهای درحال توس کش ــکن در  ــن مس ــی در تأمی ــروی مثبت ــوان نی ــار1 به عن ــکن خودی مس
کــه دولت هــا تــوان و اراده تأمیــن مســکن تهیدســتان را نداشــتند  کــرد و در شــرایطی  نیکــی یــاد 
ــه بیشــتر برگرفتــه از هشــت  ک ــرد.2 او در ایــن نوشــته ها  ک کیــد  ــار تأ ــر مزیت هــای مســکن خودی ب
ســال پژوهــش در پــرو بــود، ســکونتگاه های غیررســمی و زورآبادهــا را مکان هایــی پرامیــد و 
نویدبخــش بــرای تهیدســتان خوانــد و نگــرش نخبــگان و سیاســتمداران بــه ایــن ســکونتگاه ها 
کم درآمدهــا را تخریــب  گــر ســکونتگاه های  کــه ا کیــد داشــت  را پــوچ و نادرســت دانســت.3 ترنــر تأ
بنابرایــن  گذشــت زمــان دارد؛  بــه  نیــاز  امــر  ایــن  امــا  یافــت،  نکنیــم به مــرور بهبــود خواهنــد 
ایــن دوران و  بتواننــد  تــا  کننــد  یــاری  را  گــون، تهیدســتان  گونا از جنبه هــای  بایــد  دولت هــا 
کننــد و از یــک خودیــاری خودانگیختــه و بی ســامان بــه یــک خودیــاری  فرآینــد را ســریعتر طــی 
کــه پــس از  حمایت شــده برســند. در حقیقــت دیــدگاه او و دیــدگاه خودیــاری حمایت شــده بــود 
ح هــای مــکان و خدمــات۵ در بســیاری از  آن در شــکل سیاســت و برنامه هــای بهســازی4 و طر

ــد. ــت ش ــج و تثبی ــعه تروی ــورهای درحال توس کش
ــود را در  ــش خ ــتین پژوه ــن نخس ــس پرلم ــرو، جانی ــر در پ ــا ترن ــان ب ــرایطی و هم زم ــن ش در چنی
کتــاب افســانه حاشیه نشــینی او در آن زمــان  کــرد.  ــه انجــام رســاند و نتایــج آن را منتشــر  ریــو ب
ک ســازی را راه حــل رهایــی از ســکونتگاه های  کــه بیشــتر سیاســت گذاران و مدیــران شــهر، پا
کیــد  تهیدســتان شــهری می دانســتند، به درســتی بــر جنبه هــای مثبــت ایــن ســکونتگاه ها تأ
ایــن  کــه  گفــت  دوران  آن  برداشــت های  از  بســیاری  خوانــدن  پیــش داوری  بــا  پرلمــن  کــرد. 
ســکونتگاه ها از دیــد اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی حاشــیه ای نیســتند و در مجمــوع نگــرش 
کتاب روشــنگر را در  رایــج آنــان بــه تهیدســتان و اینگونــه ســکونتگاه ها را نادرســت خوانــد. او ایــن 
گفتــه خــودش زورآبادهــا همچــون زخمــی چرکیــن بــر بدنــه زیبــای شــهر،  کــه بــه  شــرایطی نوشــت 
گســتره های پــرورش خشــونت، هرزگــی، فروپاشــی خانــواده و  کمینگاه هــای بــزه و تبهــکاری و 
گســترده ای به جــای اینکــه زورآبادهــا  بی نظمــی اجتماعــی نگریســته می شــدند. جامعــه به طــور 
را به عنــوان بخشــی از جامعــه شــهری به حســاب آورد، آن هــا را "دیگــری"6 می نامیــد و برخــی 
پژوهشــگران علــوم اجتماعــی ایــن انــگ را بــرای توجیــه سیاســت های عمومــی زدودن فــاوال 

1. Self-help housing
2.  John F.C Turner (1972) Freedom to Build, dweller control of the housing process., 
Macmillan, New York,
3. John F. C. Turner(1982), in: P. M. Ward (Ed.) Self-Help Housing: A Critique, pp. 55-97. 
London: Mansell.
4.Upgrading
5. Site and Service
6. Other
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گفتــه پرلمــن حاشیه نشــینی از توصیفــی ســاده فراتــر رفــت و بــه  ترویــج می کردنــد؛ در نتیجــه بــه 
ــود. نیرویــی ایدئولوژیکــی و سرنوشت ســاز بــدل شــده ب

کــه در نگــرش و رفتــار  کــه بــه آن هــا اشــاره شــد نشــان داد  کوشــش پرلمــن و دیگــر پژوهشــگرانی 
ــت و  ــت اس ــق و عقالنی ــک منط ــین ی ــت نش ــکونتگاه های تهیدس ــا و س کن در فاواله ــا ــردم س م
را  کلیشــه ای  کمبودهــا و نابهنجاری هــا ی  کاســتی ها،  ایــن محله هــا،  ظرفیــت و ارزش هــای 

می پوشــاند.
جانیــس پرلمــن را می تــوان یکــی از نظریه پــردازان برجســته در زمینــه ســکونتگاه های غیررســمی 
بــا رویکــرد و پژوهشــی متفــاوت،  گذشــته  کــه در چهــار دهــه  و فقیرنشــین شــهری دانســت 
پرلمــن  اســت.  غیررســمی داشــته  نظــری ســکونتگاه های  مباحــث  بــر  کم نظیــری  اثرگــذاری 
مــدرک دکتــری خــود را در دانشــگاه ام ای تــی در ایالــت ماساچوســت آمریــکا در رشــته علــوم 
کــه در  کنــون رئیــس پــروژه "َاَبر-شــهرها"1 اســت  گرفتــه  اســت. او ا سیاســی و مطالعــات شــهری 
کــردن زمــان اجــرای میــان ایده هــا و پیاده ســازی آن هــا بــرای حــل  کوتــاه  ســال 1987 به منظــور 
ــی تأســیس شــد. پیــش از آغــاز  ــا اســتفاده از شــبکه انتقــال تجــارب جهان مشــکالت شــهری و ب
کالیفرنیــا  پــروژه َاَبر-شــهرها، پرلمــن اســتاد دپارتمــان برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای دانشــگاه 
کالج ترینیتی  کالج هانتــر و  کلمبیــا، دانشــگاه نیویــورک،  در برکلــی بــود. او همچنیــن در دانشــگاه 
گتولیــو وارگاس تدریــس  و همچنیــن دانشــگاه پاریــس، دانشــگاه فــدرال ریودوژانیــرو و بنیــاد 
حاشیه نشــینی:  "افســانه  از:  عبارت انــد  او  شناخته شــده  نوشــتگان  بهتریــن  اســت.2  کــرده 
کــه جایــزه C. Wright Mills را بــه دســت آورد؛ "تصــور  سیاســت شــهری و فقــر در ریودوژانیــرو " 
 Chester کــه جایــزه اول اشــتباه از فقــر شــهری و پویایی شناســی تکامــل سیاســت مســکن " 
گرفــت؛ "رهنمودهــای سیســتم "؛ "مبــارزه بــا فقــر و ضعــف زیســت محیطــی در آینــده  Rapkin را 
ک در ســکونتگاه های غیررســمی ریودوژانیــرو ". شــهری مــا "؛"فــاوال: چهــار دهــه زندگــی بیمنــا
مطالعــه  مــورد   ســکونتگاه های  همــان  بــه  بــار  چندیــن  پژوهــش،  نخســتین  از  پــس  پرلمــن 
یــک  برنامه ریــزی  بــا   2000 در ســال  و  کــرد  پایــش  را  و شــرایط محله هــا  دگرگونــی  و  بازگشــت 
پژوهــش میدانــی توان فرســا و دقیــق، دگرگونی هــای فاوالهــای بررسی شــده از 1969 را پیگیــری 
ک در ســکونتگاه های غیررســمی  کتــاب " فــاوال، چهــار دهــه زندگــی بیمنــا کــه نتایــج آن را در  کــرد 
کتــاب و  کم نظیــر پرلمــن در تمــام  ریودوژانیــرو " بــه چــاپ رســانده اســت. بی گمــان بــا دقــت 
ــا  ــت و تنه ــاب نیس کت ــن  ــاره ای ــی درب ــات اضاف ــه توضیح ــازی ب ــب آن، نی ــه مناس ــژه مقدم به وی

ــادآوری دارد. ــای ی ــاه ج کوت ــه  ــد نکت چن
ک در ســکونتگاه های غیررســمی ریودوژانیــرو " برنــده  کتــاب "فــاوال: چهــار دهــه زندگــی بیمنــا
کتــاب  ایــن  اســت.  شــده  اجتماعــی  علــوم  در  ســال  کتــاب  بهتریــن  بــرای   PROSE جایــزه 
کــه افــزون بــر آموزه هــای فــراوان در زمینــه فقــر  حاصــل یــک پژوهــش طولــی ارزشــمند اســت 
و فاوالهــا و دگرگونی هــای ریــو، آموزه هــای بســیاری درزمینــه روش هــا و فنــون پژوهــش بــرای 
ــه  ک ــت  ــی اس ح پژوهش ــر ــک ط ــی، ی ــه طول ــهری دارد. مطالع ــی و ش ــوم اجتماع ــگران عل پژوهش
1. Mega Cities
2. http://www.theglobalcitizensinitiative.org/interview-with-janice-perlman-2/

مقدمه مترجمان
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در آن بــا مشــاهده ها و بررســی های چندبــاره در یــک جامعــه، متغیرهــای پژوهــش هم ســنجی 
روانشناســی  در  بیشــتر  طولــی  مطالعــات  می شــود.  کاوی  وا و  ثبــت  آن هــا  دگرگونــی  رونــد  و 
کــه دگرگونــی در رفتارهــا، افــکار و احساســات را  کاربــرد دارد  اجتماعــی و بالینــی و نیــز پزشــکی 
بررســی می کننــد. ایــن روش همچنیــن در علــوم اجتماعــی بــرای مطالعــه حــوادث زندگــی در 
کشــورهای  گرفتــه می شــود.1 ایــن نــوع پژوهش هــا به ویــژه در  کار  طــول زندگــی و یــا نســل ها بــه 
درحال توســعه بــا توجــه بــه طــول زمــان و هزینه بــر بــودن، بســیار دشــوارند و پژوهش هــای 
کنــد  کــه چهــار دهــه دگرگونــی در یــک جامعــه نمونــه را پیگیــری  کار پرلمــن  اجتماعــی ماننــد 
کــرده و بــا  بســیار انــدک هســتند. وی به دقــت خانوارهــای نمونــه پژوهــش 1969 را جســتجو 
کــرده آنــان را بیابــد و در مــواردی نیــز بــرای تکمیــل داده هــا، بــا یــک  کوشــش  گــون  گونا ابتــکارات 
کاســتی ها، نمونــه جدیــد را در نظــر بگیــرد. روش هــای بازشناســی  کاهــش  هم ســنجی منطقــی و 
کار بســیار آموزنــده اســت.  خانوارهــا و افــراد پژوهــش آغازیــن و نیــز تعریــف نمونــه جدیــد در طــول 
کمــی قرارگرفته انــد2 امــا پرلمــن  از ســوی دیگــر پژوهش هــای طولــی بیشــتر در دســته پژوهشــی 
کار  کــه بــه ارزشــمندی  کیفــی را به خوبــی آمیختــه  کمــی و  بــرای آفریــدن اثــری درخشــان روش 

افــزوده اســت.
کــه بــا وجود  کتــاب داســتان مردمانــی مهاجــر از ســرزمین های خشکســالی زده برزیــل اســت  ایــن 
گرفتــه شــدن ها، همــواره بــرای مانــدن، دیــده شــدن و به حســاب  همــه محرومیت هــا و نادیــده 
کرده انــد. از دیــد پرلمــن آن هــا خواهــان یــک زندگــی بــه دور از خشــونت و تــرس  کوشــش  آمــدن 
ــر هســتند. آن هــا از نظــر اجتماعــی  ــودن از حقــوق شــهری و خدمــات براب ــا برخــوردار ب همــراه ب
به خوبــی ســازمان یافته انــد و پیوند هــای درونــی محکــم و پایــداری دارنــد به طوری کــه در ایــن 
کومبــا  کاتا گســیخته شــدن ناشــی از حــذف اجبــاری فــاوالی  کتــاب می خوانیــم آن هــا پــس از 
ــا یکدیگــر از دســت  ــه مکان هــای تعیین شــده دیگــر، همچنــان پیوندهــای خــود را ب و انتقــال ب
کم ارزش تریــن  کار می کننــد و بــه  نداده انــد. از نظــر اقتصــادی آنــان هماننــد مــردم شــهر رســمی 
کارهــا قانــع هســتند. آن هــا نه تنهــا خانه هــای خــود را می ســازند بلکــه  کــم دســتمزدترین  و 
کل جامعــه خــود را بنــا می کننــد و زیرســاخت های شــهری خــود را تأمیــن می کننــد؛ آنــان بــرای 
داشــتن تحصیــالت بهتــر و داشــتن رفــاه بیشــتر بــرای خــود و فرزندانشــان تــالش می کننــد. 
کــه داســتانش  بســیاری از آنــان توانســته اند پویایــی مثبتــی داشــته باشــند امــا به ماننــد پاتریشــیا 
را خواهیــد خوانــد، از اینکــه خــود را یــک فاوالیــی بخواننــد و دیگــران از ریشــه فاوالیی شــان 
ک و نگــران هســتند زیــرا فــاوال بــرای بخــش رســمی شــهر معنایــی تــوأم بــا  باخبــر شــوند هراســنا
کــه از ســال 198۵  خشــونت و قاچــاق مــواد مخــدر و توده هــای بی ریشــه و رانده شــده دارد؛ چرا
ــان یافــت فاوالهــا به تدریــج بــه مکان هایــی  ــوری برزیــل پای کــه پــس از 20 ســال، دیکتات زمانــی 
کــه قاچــاق مــواد مخــدر در آن نهادینــه شــده اســت و در تمــام ایــن مــدت بســیاری  تبدیــل شــد 
کنتــرل  شــده و زندگــی در  از انجمن هــای ســکنه محلــی بــه دســت یکــی از ســه بانــد مــواد مخــدر 

1. Menard, S. (1991). Longitudinal Research. Newbury Park: Sage Publications
2.  Melanie E. Hassett, Eriikka Paavilainen-Mäntymaki (2013)Handbook of Longitudinal 
Research Methods in Organisation and Business Studies Edward Elgar Publishing, UK.
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کار،  ــرای مــردم پــر از خطــر و اضطــراب اســت و آن هــا در هــر زمــان )مدرســه، ســر  ایــن فاوالهــا ب
گروه هــای مــواد مخــدر  خریــد و...( ممکــن اســت بــه دردســر بزرگــی بیافتنــد و در درگیــری میــان 
کنان فــاوال  کشــته شــوند. ایــن شــرایط ســخت ســا کشــمکش میــان پلیــس و قاچاقچیــان  ــا  و ی
کــرده  اســت؛ مــردم شــهر رســمی از اســتخدام و رفت وآمــد بــا  را قربانــی خشــونت و ناامنی هــا 
یــک فاوالیــی هــراس دارنــد و حتــی بــرای نام نویســی فرزندانشــان در مــدارس مناســب ناچارنــد 

کار می کننــد. کــه برایــش  کــه را بدهنــد  کســی  ــا آدرس  آدرس اشــتباهی و ی
گفتــه پرلمــن مردمــان فــاوال بســیار باهــوش، خــالق، محتــاط و ســخت کوش هســتند و یکــی  بــه 
کمتــر  کــه در پژوهش هــای دیگــر  کــرده  کتــاب بــه آن توجــه  کــه پرلمــن در ایــن  از مســائل مهمــی 
ــارت و  ــا مه ــرادی ب ــون اف ــهری را همچ ــتان ش ــه تهیدس ک ــت  ــن اس ــده ای ــت ش ــاره آن صحب درب
کــه ایــن خــود در دگرگونــی نگــرش منفــی  دارای ســرمایه اجتماعــی پویــا و مثبــت می شــمارد 
ــه مســئله شــأن و  ــود. همچنیــن او ب ــر ب ــه جوامــع تهیدســت در دهــه 1970 و 1980 بســیار مؤث ب
کــه بی شــک ارتباطــی میــان ایــن مســئله و تولیــد درآمــد وجــود  ــرده اســت  ک شــخصیت توجــه 
بیشــتر خواهــان  کاالهــای مصرفــی  و  رؤیایــی  از داشــتن خانــه ی  فراتــر  فاوالهــا  مــردم  دارد. 
ــتند،  ــد داش ــردم درآم ــر م گ ــد. ا ــمی بودن ــر رس کار غی ــا  ــا ب ــمی و ی کار رس ــا  ــه ب ــد، چ ــتن درآم داش
کــه نیــاز داشــتند  کننــد، می توانســتند نیرویــی را  می توانســتند خدمــات موردنیــاز را خریــداری 
کننــد و بچه هایشــان را بــه مــدارس خــوب بفرســتند؛ بنابرایــن از نظــر پرلمــن چیــزی  اســتخدام 
کل شــهر بــر روی  کــه در "حــق بــه شــهر"1 مهــم اســت حــِق داشــتن معیشــت مناســب اســت و 
کاهــش خشــونت  کــس دســتاویز  کار درخــور بــرای هــر  کــه  ایــن حقیقــت ســازمان دهی می شــود 
کمــک می کنــد؛ ثبــات سیاســی را افزایــش  اســت. همچنیــن توجــه بــه ایــن جســتار بــه اقتصــاد 
می دهــد و منجــر بــه پدیــدار شــدن محصــوالت جدیــد فرهنگــی و دیگــر محصــوالت می شــود 
کــه در ســکونتگاه های غیررســمی در سراســر جهــان زندگــی  زیــرا خالقیــت یک میلیاردنفــری 
می کننــد، مــورد بهره بــرداری قــرار می گرفــت. بــا توجــه بــه شــمار فــراوان فاوالهــا در ریودوژانیــرو 
کــه به طــور میانگیــن در هــر فــاوال 1.۵ تــا 3.۵ میلیــون نفــر ســکونت دارنــد، تــالش  )1200 فــاوال( 

کتــاب جلــب توجــه سیاســت گذاران و تصمیم گیــران سیاســی اســت. ایــن 
کــه ســودمند اســت  کتــاب اصطالحاتــی بــرای ســکونتگاه های فقیرنشــین ریــو به کاررفتــه  در ایــن 
در آغــاز مفهــوم و برابرنهــاده هــر یــک بیــان شــود. فــاوال )Favela(: ســکونتگاه های غیررســمی 
کــه بــرای زورآبادهــا و مســکن  ریودوژانیــرو فــاوال نامیــده می  شــود و یــک واژه عمومــی اســت 
کشــاورزی  کار رفتــه اســت. لوتیامنتوهــا )Loteamentos( زمین هــای  غیررســمی نامتعــارف بــه 
مجتمــع  هســتند.  شــهر  از  دور  بیشــتر  و  اطــراف  خدمــات  بــدون  و  تفکیک شــده  بایــر  گاه  و 
کــه بــه دســت دولــت و در شــکل مســکن عمومــی  )Conjunto( مجتمع  هــای آپارتمانــی هســتند 
بــر روی زمین هــای دولتــی ســاخته شــدند و جایــگاه نیمــه قانونــی دارنــد نــه رســمی هســتند و نــه 
 )Complexo( غیررســمی، چــون بســیاری هنــوز اســناد مالکیــت را دریافــت نکرده انــد. مجموعــه
گســترش یافته انــد. بایــرو )Bairro( دربرگیرنــده  کنــار یکدیگــر  کــه در  شــامل چندیــن فــاوال اســت 

1. Right to City
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کــه از تهیدســت ترین تــا توانگرتریــن در ایــن محله هــا   محله هــای قانونــی در شــهر رســمی اســت 
ــا اقلیت هــا  ــه بیشــتر، مهاجــران ی ک گتــو )Getto( مناطــق فقیــر شــهری اســت  ــی می کننــد.  زندگ
بــه  عــام  اشــاره  اســت  تپــه  بــه معنــی  واژه  کــه در   :)Morro( مــورو زندگــی می کننــد.  آنجــا  در 
یــا   )Asfaldo( برابــر واژه آســفالتو کــه عمومــًا در  ســکونتگاه های غیررســمی ریودوژانیــرو دارد 
بــرای   )Squatter settlement( زورآبــاد  واژه  مــی رود.  کار  بــه  ریودوژانیــرو  رســمی شــهر  بخــش 
کنان آن غالبــًا بــدون اجــازه مالــک و بــه صــورت غیرقانونــی  کــه ســا کار رفتــه  ســکونتگاه هایی بــه 
کلبه هــا   )Shantytown( یــا حلبی آبــاد کرده انــد. آلونــک  زمیــن را غصــب و در آن خانه ســازی 
کــه در زمین هــای نامســاعد برپــا  و آلونگ هایــی هســتند عمومــًا از مصالــح ناپایــدار و موقــت 
کم درآمدهــا و مــکان زندگــی  می شــوند. واژه عــام اصــالم )Slum( بــرای همــه ســکونتگاه های 
گــون و بیشــتر متــون بانــک جهانــی و هبیتــات  گونا فقــرا و بــا شــرایط مســکن نامناســب در متــون 
گهــگاه و در اشــاره بــه  کاربــرد آن بــرای فاوالهــا مخالــف اســت امــا  گرچــه پرلمــن بــا  کار رفتــه، ا بــه 

گرفتــه اســت. کار  متــون دیگــر آن را بــه 
یــادآور  گهــگاه  داســتان گونه،  بســیاری  مــوارد  در  نوشــتار  ایــن  در  گرفته شــده  کار  بــه  ســبک 
رئالیســم جادویــی و ادبیــات غنــی آمریــکای جنوبــی اســت و همچنیــن یــادآوری و اشــاره فــراوان 
کتاب هــا و فیلم هــای پرشــمار در ایــن اثــر آن را افــزون بــر یــک نوشــته علمــی دانشــگاهی، بــه  بــه 
گــی باعــث شــده تــا ترجمــه بســیاری از  کــرده اســت. ایــن ویژ گیــرا و همه پســند بــدل  نوشــته ای 
کتــاب فــاوال بســیار ادبــی  کتــاب چنــدان آســان نباشــد. ســبک نوشــتاری  گان و اصطالحــات  واژ
کتــاب بــود. بــرای نمونــه  اســت و اصطالحــات فــراوان به کاررفتــه در آن، از چالش هــای ترجمــه 
 Four Decades of Living on" کتــاب به اصطــالح "Living on the Edge " در عنــوان انگلیســی 
کــه بــه معنــی زندگــی پــر خطــر اســت و از طرفــی  کــرد  the Edge in Rio de Janeiro" می تــوان اشــاره 
کــه خــود اشــاره بــه زندگــی مــردم حاشــیه  معنــی واژه بــه واژه آن بــه معنــی زندگــی بــر لبــه اســت 
ریودوژانیــرو و پایــا نبــودن و بی ثباتــی زندگــی آن هــا دارد. از ایــن رو بــرای یافتــن برابرنهاده هــای 
کتــاب از همفکــری  مناســب فارســی، ترجمــه برخــی جمــالت و اصطالحــات بــه ویــژه عنــوان 
کــه از راهنمایی هــای دکتــر فرزیــن فردانــش، دکتــر پویــا  شــماری از صاحبنظــران بهــره برده ایــم 
عالءالدینــی، دکتــر مهــرداد جواهــری پــور، دکتــر حبیــب ســلیمانی، دکتــر هوشــمند علیــزاده 
کارشناســی ارشــد شهرســازی، خانم هــا  کوشــای  بســیار سپاســگزاریم. همچنیــن از دانشــجویان 
لــه رضــازاده بــرای همــکاری در نمونه خوانــی  اعظــم حســن آبادی، ســمیه شــاه محمدی و ال
کردســتان دکتــر حســن بیورانــی و همــکاران  نوشــته سپاســگزاریم. از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه 
قدردانــی  کتــاب  ایــن  چــاپ  زمینــه  کــردن  فراهــم  بــرای  کاردوســیان  خانــم  به ویــژه  ایشــان 
می کنیــم و برایشــان آرزوی موفقیــت داریــم. آقــای جــواد دده جانــی در صفحه آرایــی و چنــد 
کتــاب را بــه  کــوروش عنبــری، طراحــی جلــد  کردنــد و آقــای  کوشــش فــراوان  کار  بــار ویرایــش 
کــه در خوانــدن  کــه بســیار سپاســگزار ایشــان هســتیم. از خانــم بهیــه هاشــمی  انجــام رســاندند 
کرده انــد سپاســگزاریم. از دکتــر محمــد  نســخه نهایــی و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی مــا را یــاری 
ســعید ایــزدی معــاون معمــاری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی و دکتــر مهــدی امیــدی بــه 
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کتــاب قدردانــی می کنیــم. همچنیــن از  خاطــر حمایــت و دلگرمیشــان در ترجمــه و چــاپ ایــن 
مهنــدس هوشــنگ عشــایری معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر عامــل ســازمان بازآفرینــی 
کشــور و ســرکار خانــم دکتــر مونــا عرفانیــان و دکتــر مجیــد روســتا و ســرکار خانــم زهــرا اســکندری و 
کشــور بــه خاطــر  کوشــش ســازمان بازآفرینــی  آقــای ســید مجتبــی موســویان و همــه همــکاران پــر 

ــگزاریم. ــان سپاس حمایتش
کتابشــان  از جانیــس پرلمــن بــرای راهنمایــی و تحریــر نامــه تأثیرگذارشــان بــرای ترجمــه فارســی 
نهایــت تشــکر را داریــم. امیدواریــم ایشــان همــواره در مســیر حرفــه ای، علمــی و اجرایــی پایــدار 

کامیابــی داریــم. باشــند. و برایشــان آرزوی بهــروزی و 
کمــال سپاســگزاری پذیــرای  کتــاب، بــا  کمبود هــای احتمالــی در ترجمــه ایــن  بــا توجــه بــه وجــود 
کتــاب بــرای اصالحــات بایســته  دیــدگاه صاحــب نظــران، متخصصــان و همگــی خواننــدگان ایــن 

در چاپ هــای بعــدی هســتیم.
کــه  می کنیــم  جایــگاه  بلنــد  و  کم ادعــا  اســتادی  تقدیــم  را  خــود  بیکــران  ســپاس  پایــان  در 
گذشــته در زمینــه ســکونتگاه های غیررســمی و فقــر شــهری  روشــنگری هایش در چنــد دهــه 
کتــاب، بــوده اســت؛  کوششــگران بســیاری، به ویــژه مترجمــان ایــن  برانگیزاننــده و رهنمــون 
ــال  ــه در دو س ــول ترجم ــی در ط ــر صراف ــر مظف ــری دکت ــی و پیگی ــویق و دلگرم ــا، تش راهنمایی ه
کتــاب بــود، او همچــون همیشــه بزرگوارانــه، بارها  گذشــته یکــی از انگیزه هــای اصلــی ترجمــه ایــن 
گذاشــتن زمــان ارزنــده خــود، در انتخــاب برابرنهاده هــا و ترجمــه متــن مــا را یــاری  بــا در اختیــار 
کامیابــی داریــم و آرزومنــد تحقــق اندیشــه های  کردنــد، برایشــان آرزوی زندگــی طوالنــی و پــر از 
ــدگار و اندیشــه های واال،  کوشــش مان ــاس  ــه پ بلنــد انســانی او هســتیم. ازایــن رو ایــن ترجمــه ب

ــود. ــم می ش ــان تقدی ــه ایش ب

گالیول مکرونی کیومرث ایراندوست -                                                                                                      
                                                                                                    مـرداد ماه 1397 -سننـدج

مقدمه مترجمان

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



کاردوسو پیشگفتار فرناندو هنریک 
خ اینجاســت، جنــون اینجاســت، شــور و شــیفتگی اینجاســت."این  "بهشــت اینجاســت، دوز
از  بــا ســروده ای  آهنــگ ســمفونی ریودوژانیــرو ســاخته ســنت سباســتین فرانســیس هیــم1، 
کــه شــهر ریودوژانیــرو را ســتایش می کننــد ولــی  کارنیــرو2 و پاولــو ســزار پینهیــرو3 اســت  گرالــدو 

هیــم تنهــا زورآبادهــای ریــو )فاوالهــا( را ســتوده اســت. 
ریو دوژانیــرو"،  ک در ســکونتگاه های غیررســمی  بیمنــا زندگــی  "فــاوال: چهــار دهــه  کتــاب  در 
جانیــس پرلمــن تجربــه، بینــش و دســتاوردهای پژوهــش خــود از تجربــه جنــون، شــور، بهشــت 

کنان فاوالهــای ریــو را بــا مــا در میــان می گــذارد. خ ســا و دوز
کــه دنبالــه پژوهــش نگاشــته  کتــاب بســیار برجســته و خردمندانــه و خواندنــی اســت  ایــن یــک 
کتــاب فــاوال بــا بررســی چهــار  کتابــی بانــام "افســانه حاشیه نشــینی" اســت. در  شــده پرلمــن در 
ــتان  ــت داس ــاب روای کت ــتیم. ایــن  ــه رو هس ــیده روب کش ــه درازا  ــال ب ــل س ــه بیــش از چه ک ــل  نس
کتــاب "افســانه حاشیه نشــینی" دیــدار  کــه در  کن فــاوال اســت  زندگــی و سرگذشــت صدهــا ســا
شــده و زندگــی آن هــا بــا زندگــی پدرومــادر )بیشــتر روســتایی( خــود، فرزنــدان و نوه هایشــان 

هم ســنجی شــده اســت.
به راســتی بــا  او  اســت.  ارزشــمند  تجزیه و تحلیــل  و  ریــزگان  از  سرشــار  پرلمــن،  پژوهــش 
امانــت داری، مبــارزات روزانــه و راهبردهــای مــردم نمونــه ایــن پژوهــش بــرای اثبــات حقــوق 
کالبدشــکافی  فــردی و اجتماعــی خــود در درون یــک محیــط نــاآرام و بــا خشــونت  فزاینــده را 
کــرده  گفتگــو جمــع آوری  گرفتــه و بیــش از دو هــزار  کــرده اســت. او از داده هــای پیمایشــی بهــره 
و روش قوم نگارانــه را بــرای آزمــون تعمیم هــای ســاده دربــاره شــگفتی ها یــا بیم هــای زندگــی در 
ــه  ــرده اســت. ازآنجایی ک ک کاوی  گرفتــه اســت و پیشــرفت ها و نیــز شکســت ها را وا کار  ــه  ــاوال ب ف

1. Francis Hime
2. Geraldo Carneiro
3. Paulo Cesar Pinheiro
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او در همــه ســطوح فــردی و خانوادگــی و محلــه و شــهر هم زمــان موضــوع را بررســی می کنــد، 
ــرا  گی ــمگیری  ــور چش ــری، به ط ــی و نابراب ــی اجتماع ــاره پویای ــاهداتش درب ــل و مش تجزیه و تحلی

اســت. متقاعد کننــده  و 
در انجــام ایــن پژوهــش، پرلمــن پیکــره ای از یــک جامعــه چند وجهــی آشــفته را نشــان داده 
کــه در آن نیــروی زندگــی و نــوآوری بــا ناامیــدی و تباهــی هم زیســتی می کنــد. اســت، جامعــه ای 

رانــده شــدن و  از  تــرس  کــه در فاوالهــا زندگــی می کردنــد،  کســانی  تــرس  ســی ســال پیــش، 
جابجایــی بــود، بیــم بی خانمــان شــدن و بــه زور فرســتاده شــدن بــه دوردســت و بــه یــک پــروژه 
کســب وکار و اجتمــاع بــود ولــی امــروزه، آن هــا از زندگــی   کــه بــه دور از  مســکن عمومــی نامناســب 
ــا  ــروه مــواد مخــدر شــوند، ی گ گرفتــار خشــونت  گاه  ــا ــه ن ــی ب ــد، بیــم از اینکــه زمان خــود بیــم دارن

ــه ســرگردان در یــک یــورش پلیــس شــوند. گلول آمــاج 
گروه هــای مــواد مخــدر  کــه نمونه هــای آن، نبــرد  خشــونت در فاوالهــا تحمل ناپذیــر شــده اســت 
گســتره خــود، به کارگیــری جنــگ افــزار از ســوی شــبه نظامیــان بــرای زورگیــری و  نیرومنــد بــر ســر 
میانجیگــری خشــونت آمیز پلیــس اســت. آمــار مرگ و میــر و آســیب ها نشــان می دهــد جوانــان و 

کــه بیشــتر درگیــر مــواد مخــدر شــده اند آســیب پذیرتر هســتند. نوجوانــان 
کار نخســت پرلمــن دربــاره محله هــای تهیدســت ریــو، در ســال 1976، برزیــل  در هنــگام چــاپ 
کــه از ســال 1964 تــا 1985 ادامــه  در دوره حکومــت اســتبدادی بــود، یــک خودکامگــی نظامــی 
کنــون بیــش از بیســت ســال از بازگشــت دموکراســی بــه برزیــل می گــذرد ولــی هنــوز بــه  داشــت. ا
کمیــت قانــون  گروه هــای خــاص(، حا نویدهایــش عمل نکــرده اســت. فســاد و مصونیــت )افــراد و 
کــرده اســت. ایــن نقــاط ضعــف، منجــر بــه بی اعتمــادی مــردم بــه دولــت، سیاســت و  را سســت 

گســتره سیاســی انجامیــده اســت. سیاســتمداران و به راســتی بــه بــی اعتمــادی بــه همــه 
دموکراســی، تنهــا دولتــی بــا مجموعــه ای از قوانیــن و نهادهــا نیســت؛ دموکراســی یــک پایبنــدی 
راســتین بــرای نگهداشــت حقــوق بشــر و برابــری فرصت هــا اســت. دموکراســی بــرای هرکســی 
کنــون و آینــده جامعــه را فراهــم می کنــد. ــر ا ــذاری ب فرصــت مشــارکت در تصمیم گیــری و تأثیرگ

یــک دموکراســی یــا در راســتای پایبنــدی بــه زندگــی شــهروندی و در شــان انســانی ســیر می کنــد، 
یــا بــا رفتــن به ســوی  بی تفاوتــی، بدبینــی و ناخشــنودی بــه  نظــام سیاســی، راه را بــرای پای گیــری 
گاه و  گذشــته باشــد. شــهروند آ کــه فکــر می کردیــم روزگار آن  پوپولیســم اقتدارگــرا فراهــم می کنــد 

کارســازترین پادزهــر بــرای ایــن آســیب اســت. توانمنــد، 
این یکــی از نقــاط قــوت راســتین روایــت پرلمــن بــرای مــن اســت. او تهیدســتان و جامعــه ی 
آن هــا را همچــون دارنــدگان مهارت هــا و توانایی هــا می بینــد. نگــرش عمومــی بــه فاوالهــا و 
کاســتی ها  کــه بــا بازنمــود رســانه ها تشــدید شــده بــر پایــه فهرســت بلنــدی از  کنان آن هــا  ســا
گسســت خانــواده و  اســت: خشــونت، فقــر، بیــکاری، اعتیــاد، تباهــی، آبســتنی زودهنــگام، 

کافــی بــودن خدمــات همگانــی. نا
کاســتی اســت امــا بــه نظــر یــک واقعیــت می آیــد. نیازهــا و  ایــن دیــدگاه باوجوداینکــه پــر از 
کاســتی ها وجــود دارنــد ولــی  همــۀ واقعیــت ایــن نیســت. مــردم فاوالهــا "مشــکالتی" دارنــد امــا 
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خــود آن هــا "مشــکل" نیســتند.
کاســتی های آشــکار، بــه فهــم  پژوهــش پرلمــن بــر پایــه یــک دیــدگاه دیگرگــون اســت. او در ورای 
کــس مهارت هــا و توانایی هایــی دارد.  ســرمایه های نا محســوس افــراد و جوامــع می پــردازد. هــر 

هــر جامعــه دارای منابــع اعتمــاد، همبســتگی و همــکاری اســت.
ایــن دگرگونــی در نگــرش، به طــور چشــمگیری بازنگــری در سیاســت های عمومــی را در پــی 
بــر روی  اعتمــاد می انجامــد. ســرمایه گذاری  افزایــش  یــاری و  بــه  توانایی هــا،  بــر  دارد. تمرکــز 

گروهــی را بــه دنبــال دارد. دارایی هــای مــردم یــک فراینــد پایــدار توانمندســازی فــردی و 
گســترش  کتــاب پرلمــن بــه جســتارهای بیشــتری پرداخته شــده اســت: از فهــم شــکل گیری و  در 
کــه خشــونت و تبهــکاری بــرای جامعــه مدنــی بــه همــراه داشــته  جامعــه مدنــی برزیــل تــا آســیبی 
گســتره ایــن  گیرایــی و  ــو و برزیــل اســت و  ــر از ری ــه فرات ک اســت. این هــا دشــواری هایی هســتند 

نوشــتار را بیشــتر می کنــد.
کــه  کتــاب فــاوال آمــوزه ای روشــن از تاریــخ، انبوهــی از آموزه هــای انســانی و اجتماعــی اســت 
کــه عالقه منــد  خوانــدن آن بــرای پژوهشــگران، رهبــران مدنــی، سیاســت گذاران و همه کســانی 

بــه درک چالش هــای توســعه و سیاســت های شــهری  هســتند، ضــروری اســت.

کاردوسو                                                                                                                           فرناندو هنریک 
                                                                                                                           رئیس جمهور پیشین برزیل
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پیش درآمد
کتــاب  کتــاب دربــاره مکان هــا نیســت. از ســویی تنهــا دربــاره فاوالهــا نیــز نیســت. ایــن  ایــن 
کــه فــاوال، زورآبــاد ، آلونــک، یــا  کــه مکان هــا و فضاهایــی را ســاخته اند  دربــاره مردمــی اســت 
کــه خــود  کتــاب دربــاره چهــار نســل از مردمــی اســت  "محلــه فرودســت " نامیــده می شــوند. ایــن 
کــه خــود را در پرتــگاه باریــک میــان بقــاء  یــا خانواده هــای آن هــا در فاوالهــا زیســته اند، مردمــی 
کوشــش آن هــا بــرای پیــروز  کامیابی هــا و  و پیشــرفت نگــه  داشــته اند. دربــاره مبــارزات، رنج هــا، 
کوشــش های مــردم تهیدســتی اســت  ــر یــک محیــط خصمانــه اســت. ایــن سرگذشــت  شــدن ب
کــه حقــوق خــود را بــرای شــخصیت )پیــکار بــرای اینکــه همچــون آدم یــا جنتــه1 شــناخته شــوند( 
ــه آن هــا داده  ــگاه انســانی ب ج و احتــرام رفتــار شــود و جای ــا ار ــا  آن هــا ب ــا ب درخواســت می کننــد ت

شــود.
کــه بیــش از چهــل ســال اســت آن هــا را می شناســم  کتــاب داســتان  زندگــی مردمــی اســت  ایــن 
و داســتان های ســه نســل پدرومــادر، فرزنــدان و نوه  هــای آن هاســت. برخــی از آن هــا بــرای مــن 
کم تــر می شناســم.  ماننــد خانــواده هســتند، بســیاری دوســتان نزدیــک هســتند و برخــی را هــم 
در  کتــاب،  ایــن  بــرای  آن هاســت.  زندگــی   دســتاوردهای  و  کوشــش  بــر  گواهــی  کتــاب  ایــن 
کــرده ام. داســتان های آن هــا، داســتان  گفتگــو  ســال های 1968 و 2008 بــا 2۵00 نفــر )یــا بیشــتر( 
ــه در بخــش غیررســمی )زورآبادهــا و  ک ــا بیشــتر( اســت  ــی و سرگذشــت ســه  میلیــون نفــر )ی زندگ
محله هــای غیررســمی( ریودوژانیــرو زندگــی می کننــد و نیــز سرگذشــت یــک میلیــارد تهیدســت 

شــهری در سرتاســر آمریــکای التیــن، آســیا و آفریقــا اســت.
کتــاب، سراســر ســده بیســتم تــا ســده بیســت و یک را در بــر می گیــرد.  تاریخچه هــای زندگــی  ایــن 
کــه مــن ایــن پژوهش  کــه در ســالی  کــردم زاده ســال 1903 بــود  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  کســی  پیرتریــن 
کــه ایــن دو  کــردم، 6۵ ســاله بــود و جوان تریــن فــرد در هنــگام آغــاز پژوهــش 16 ســاله بــود  را آغــاز 
کنجــکاوی خــود را تنهــا بــه  باالتریــن و پایین تریــن دامنــه شــمول پژوهــش بودنــد. پرس وجــو یــا 

1. Gente
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گــون در فــاوال را دریابــم. گونا کــردم تجربــه مــردم  کوشــش  سرپرســتان خانــوار محــدود نکــردم و 
گهانــی آغــاز شــد. بــا برزیــل )هیچ گونــه پیونــد خانوادگــی یــا  آشــنایی و پیونــد مــن بــا برزیــل نا
کــه مهاجــران روســتایی خانه هــا و  ریشــه ی فرهنگــی نداشــتم(، و بــا ریودوژانیــرو یــا فاوالهایــی 

ــتم. ــین نداش ــد پیش ــچ پیون ــد، هی ــاخته بودن ــا س ــود را در آن ه ــای خ محله ه
و  پدربزرگ هــا  گفتــه(  نا )بیشــتر  سرگذشــت  کــه  می کنــم  گمــان  گذشــته،  بــه  نگاهــی  بــا 
گریختــه بودنــد و در آغــاز  کــه در نوجوانــی از روســیه، لهســتان و رومانــی  مادربزرگ هــای مــن 
کــرده بودنــد، مــرا سرشــار از همــدردی  ســده بیســتم، زندگــی  تــازه ای بــرای خــود در نیویــورک بنا
ــا  ــناس بن ــکان ناش ــک م ــاره را در ی ــازی دوب ــی آغ ک ــا بی با ــه ب ک ــود  ــرده ب ک ــی  ــتایش مهاجران و س

. می کننــد
در  کا1  کســا ُا در  تابســتانی  برنامــه  یــک  در  دوســتانی  بودم،به همــراه  پانزده ســاله  هنگامی کــه 
زبــان، باستان شناســی و آیین هــای  کــه در آن برنامــه، مــن غــرق در  کــردم  مکزیــک شــرکت 
پژوهــش  تجربــه،  ایــن  بــا  مــا  از  بســیاری  پــس از آن،  بــودم.2  شــده  منطقــه  آن  فرهنگــی 
کاری  کــه  ــا آلــن هولمبــرگ4  ــا ب کورنــل3 رفتــم ت ــه دانشــگاه  کردیــم. مــن ب انسان شناســی را آغــاز 
کنــم.6 نیمســال نخســت و  ــود، همــکاری  ــرده ب ک ــرو آغــاز  ــکاس۵ در پ کوه هــای وی بنیــادی را در 
گشــت تئاتــر در  آغــاز دانشــجویی مــن هم زمــان شــد بــا فراخوان هــای دانشــجویی بــرای یــک 
کمــدی موزیــکال "کالهبــردار سیاه پوســت "7 )کــه  کــه نمایشــنامه های انتقــادِی  آمریــکای التیــن 
ــا "8 )1943(،  ــش "اوکالهم ــد(، نمای ــمرده می ش ــکال ش ــدی موزی کم ــتین  ــال 1866، نخس در س
"داســتان بخــش غــرب "9 )19۵7( و " فیورلــو!"10 )19۵9( را  نمایــش می دادنــد. انجمــن ملــی تئاتــر 
ِکِنــدی11 بــرای رســیدگی بــه آمریــکای التیــن در هنــگام  آمریــکا به عنــوان بخشــی از برنامــه دولــت 
کــه از دانشــجویان  گشــت ایــن بــود  گشــت بــود. اندیشــه ایــن  "جنــگ ســرد "12، پشــتیبان ایــن 
بــا  نزدیک تــر  پیوندهــای  برپایــی  بــرای  راهــی  تــا  گیــرد  بهــره  فرهنگــی  نماینــدگان  به عنــوان 
کنــد. در  کمونیســم رویارویــی  کــرده  و از ایــن راه بتوانــد بــا تهدیــد  ســرزمین آمریــکای جنوبــی پیدا

1. Oaxaca
 Leon & Frannie( کــه بــه دســت لئــون و فراننــی اســکایکی 2. برنامــه ای تابســتانی بــرای دختــران 13 تــا 1۵ ســاله 

Sciaky( راه انــدازی شــده بــود.
3. Cornell
4. Alan Holmberg
5. Vicos
کــه بــرای دگرگونــی  ــود ویران ســازی " فقــر را بــا نشــان دادن چیــزی  کاســتی نظریــه فرهنــگ "خ 6. آلــن هولمبــرگ، 
کــه در مزرعــه در محوطــه  کنــش پذیــر از راه دادن زمیــن و مالکیــت بــه هندی هایــی  ارزش هــای "عقــب مانــده " و رفتــار 
 Alex( " کار می کردنــد، نشــان داد. به جــای نیــاز بــه چنــد نســل بــه ارتقــا در "شــاخص انســان مدرنیتــه کوهســتانی ِپــرو 

کــه زمیــن به راســتی از آِن آن هاســت در نظــر داشــت. کارگــران بــاور یافتنــد  کــه  Inkeles(، آن تنهــا زمانــی را 
7. The Black Crook
8. Oklahoma
9. West Side Story
10. Fiorello!
11. Kennedy
12. Cold War
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33 پیش درآمد

کــه بــه یادگیــری دربــاره خــود آمریــکای التیــن  کســی بــودم  گــروه 18 نفــری دانشــجویان، مــن تنهــا 
کــه بــرای بــه دســت آوردن تجربه  کارشناســی تئاتــر بودنــد  عالقه منــد بــودم )دیگــران دانشــجوی، 
حرفــه ای آمــده بودنــد(. برزیــل برجســته ترین نظــام سیاســی منطقــه شــمرده می شــد، بنابرایــن  
گذراندیــم و در همــه دانشــگاه های  گشــت دوازده  هفتــه ای خــود را در آنجــا  شــش هفتــه از 
ــه  ــش، هم ــس از نمای ــب پ ــر ش ــدم. ه ــل ش ــه برزی ــن دلباخت ــتیم. م ــه  داش ــور برنام کش ــر  سرتاس

گفتگــو بــا دانشــجویان بیــدار می مانــدم. بــرای آســودن می رفتنــد، مــن همه شــب را در 
گســترده سیاســی در برزیــل بــود. در آن زمــان چالــش  تابســتان 1962 زمــان جوش وخــروش 
و  کاپیتالیســم  شکســت های  بــر  کــه  کنیــم  برپــا  سیســتمی  چگونــه  کــه  بــود  ایــن  برجســته 
گوســت  گهــان در 2۵ آ کــوادروس1 نا کمونیســم چیــره شــود. هنگامی کــه رئیــس جمهــور، جانیــو 
کشــور  کشــتی و یــک حالــت نمایشــی بــه اروپــا رفــت، چالشــی بــزرگ در  کــرد و بــا  کناره گیــری   1961
کنگــره  کــه برانگیزنــده یــک شــورش همگانــی باشــد و مــردم در برابــر  گرفــت، او امیــدوار بــود  شــکل 
از ایــن رو، شــهروندان تهیدســت،  را داشــته باشــند.  باقــدرت بیشــتر  او  بازگشــت  درخواســت 
کــرده اســت بــه خیابان هــا ریختنــد. ســرآمدان  غمگیــن از اینکــه رهبــر نامــدار، آن هــا را رهــا 
سیاســی یــک همه پرســی را بــرای دگرگونــی از سیســتم ریاســت جمهــوری )کــه از ســال 1946 
گــوالرت2،  برپــا بــود( بــه یــک نظــام پارلمانــی پیشــنهاد دادنــد تــا از رئیــس جمهــور شــدن جــوآو 
کنــد. در ایــن هنــگام بحرانــی در زمینــه  معــاون رئیــس جمهــور چپ گــرا، در برزیــل پیش گیــری 

ــا شــد. قانــون اساســی برپ
کــه ســفر می کــرد، بحث هــای داغ دربــاره اصالحــات  گــروه دانشــجویی مــا بــه هرجایــی از برزیــل 
ســاختاری ماننــد اصــالح قانــون زمیــن و مالیــات جریــان داشــت. فــردی بــه نــام فرانسیســکو 
ــا از زمیــن داران  جولیائــو3، پیروزمندانــه بــه ســازمان دهی اتحادیه هــای روســتاییان پرداخــت ت
شــمال شــرق حــق زمیــن خــود را بگیرنــد. میگوئل آرائــس4، فرمانــدار ایالت پرنامبوکــو۵، پرداخت 
کامــرا6 اســقف  کــرد. دام هلــدر  کشــاورز در اســتان خــود را تصویــب  کارگــران  کمینــه دســتمزد بــه 
ــتمدیدگان " از  ــوزش س ــرد؛ "آم ــه می ک ــش را موعظ ــات رهایی بخ ــدا7 ، الهی ــیف و اولین ــزرگ رس ب
گاه ســازی دربــاره حقــوق اساســی  پائولوفریــر8 )روشــی بــرای ســوادآموزی بــه بزرگ ســاالن از راه آ
بــرای جایــگاه و شــأن انســانی( رفته رفتــه بــه یــک جنبــش بــه نــام "هرکســی بــه یــک نفــر آمــوزش 
کــه یــک بخــش صنعتــی  کارگــری جنــوب را  دهــد "9 تبدیــل شــد و لئونــل بریــزوال10 اتحادیه هــای 
کــرده  کشــور اعتصاب هــای هماهنگــی برپــا  کنــار  گوشــه و  بــود، بســیج می کــرد. دانشــجویان در 
1. Jânio Quadros
2. Joao Goulart
3. Francisco Julião
4. Miguel Arraes
5. Pernambuco
6. Dom Helder Camera
7. Recife & Olinda
8. Paulo Freire
9. each-one-teach-one
10. Leonel Brizola
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بودنــد و حضــور یک ســوم نماینــدگان خــود را در مدیریــت دانشــگاه های فــدرال درخواســت 
می کردنــد.

زمــان پرشــوری در برزیــل بــود. هرکســی فراخوانــده می شــد تــا اندیشــه ها، تــوان و مهارت هــای 
ــد.  کن ــکش  ــتایی پیش ــرای روس ــا فق ــد ب ــژه در پیون ــردن، به وی ک ــمول  ــه ش ــروژه هم ــود را در پ خ
کــرد  کنجــکاو  کــه هرکســی می توانســت رویکــرد متفاوتــی داشــته باشــد مــرا وسوســه و  ایــن حــس 
کســانی بودنــد، زندگــی  آن هــا چگونــه اســت و  کــه آن هــا چــه  تــا بیشــتر دربــاره ایــن مــردم بدانــم 

خواهــان چــه دگرگونی هایــی هســتند؟
کــه تابســتان ســال پــس ازآن را در یــک دهکــده ماهیگیــری بــه نــام آرمِبــپ1   بخــت ایــن را داشــتم 
کمتــر  در ایالــت باهیــا2 بگذرانم.3امــروزه ســفر بــا خــودرو از ســالوادور، مرکــز ایــن ایالــت تــا آرمِبــپ 
از دو ســاعت زمــان می بــرد، امــا در آن هنــگام یــک روز آزگار بــه درازا می کشــید. تنهــا راه رســیدن 
ــان خــط می رفــت، جایــی  ــا پای ــه ت کران کــه در امتــداد  ــود  ــه آنجــا سوارشــدن اتوبــوس شــمال ب ب
ــد و در  ــم به راه بودن ــک االغ چش ــا ی ــه ب ک ــد  ــرد را می دیدی ــک پیرم ــربچه و ی ــک پس ــا ی ــه در آنج ک
کــی و بخشــی نیــز پیــاده شــما را بــه یــک مــرداب می رســاندند و در آنجــا نیــز پســران  راه هــای خا
کوتــاه مانــده  جــوان و پیرمردهــا بــا زورق شــما را از مــرداب می گذراندنــد و ســرانجام ازآنجــا نیــز راه 

تــا آرمِبــپ را بایــد پیــاده می رفتیــد.4
کاه گل و شــاخه درخــت  ــتا، ده هــا خانــه بــا نــی و شــاخ و بــرگ، بــا بام هــای پوشــیده از  در روس
کنــده بودنــد و جایــی فراخــور بــرای ماهیگیــری بــود.  کنــاره ای مرجانــی پرا کــه در  خرمــا بــود 
کمتریــن پیونــدی بــا دنیــای بیــرون نداشــت.  ایــن روســتا بــرق، آب لوله کشــی، خدمــات پســت و 
کشــیِش روحانــی یک بــار در ســال بــرای انجــام همــه عروســی ها، غســل تعمیدها، تعهــدات و 
کــه  گــذر می کردنــد  گاه گاهــی ازآنجــا  تشــییع جنازه ها بــه آنجــا می آمــد؛ فروشــندگان دوره گــرد 
کبریــت، نمــک و دیگــر ابزارهــای ماهیگیــری و غیــره را خریدوفــروش  پارچــه، فانوس هــای نفتــی، 
کــرده بودنــد بــا داســتان هایی  کــه در نیــروی دریایــی خدمــت  می کردنــد. برخــی پســران بومــی 

هیجان انگیــز از پیشــامدهای خــود برمی گشــتند.
کــه ســال پیــش، دانشــجویان دانشــگاه های شــهری بــرای مــن درســت  بــه وارونــه برداشــتی 
کــرده بودنــد، روســتاییان نــه رنــج می کشــیدند و نــه ناامیــد و درمانــده بودنــد. آن هــا چیــزی 
کانشــان از زمــان  کــه نیا دربــاره درگیــری  بــرای اصالحــات نشــنیده بودنــد. آن هــا همان گونــه 
پایــان بــرده داری در ســال 1888 می زیســتند، زندگــی می کردنــد و هیــچ پیونــدی بــا موضوعــات 
ــی  کس ــه  ــا چ ــور آن ه ــس جمه ــه رئی ک ــتند  ــا نمی دانس ــتی آن ه ــتند. به راس ــرون نداش ــای بی دنی
ــوارس  کــه در ســال 1۵00 پــدرو آل ــا در چــه ســالی برگزیده شــده اســت. تنهــا می دانســتند  اســت ی
کــه هرکــس در مدرســه روســتا آموختــه بــود. کــرد. ایــن تنهــا چیــزی بــود  کشــف  کابــرال۵ برزیــل را 
1. Arembepe
2. Bahia
Cornell-Harvard-Columbia- کارشناســی، بخشــی از برنامــه مطالعــات میدانــی 3. ایــن فرصــت اســتثنایی بــرای پژوهــش مقطــع 

کارنگــی )Carnegie( تأمیــن مالــی شــد. کــه به وســیله بنیــاد  Illinois دربــاره انسان شناســی بــود 
کرد. کنار ساحل آن را نابود  کارخانه شیمیایی در  4. آرمِبپ سپس پاتوق بین المللی هیپی ها شد؛ سرانجام یک 

5. Pedro Alvares Cabral
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کــه مــردم آنجــا هرگــز چیــزی دربــاره دیگــر زبان هــا  آرمِبــپ آن انــدازه دور و جــدا افتــاده بــود 
نشــنیده بودنــد. آن هــا می گفتنــد: "جانیــس، تــو درســت مثــل طوطــی حــرف می زنــی" یــا از مــن 
کــه آیــا عقب مانــده ذهنــی هســتم و یکــی می گفــت "پســر چهارســاله مــن بهتــر از تــو  می پرســیدند 
کشــور و محــل زندگــی مــن  کوشــش های مــن بــرای روشــنگری دربــاره اینکــه در  حــرف می زنــد!". 
ــگ ها  ــه؟ س ــورت چی ــد: "منظ ــرو می ش ــاوری روب ــا ناب ــد، ب ــخن می گوین ــاوت س ــان متف ــا یک زب ب
کــه مــا  گربه هــا میومیــو می کننــد و آدم هــا نیــز حــرف می زننــد، همان گونــه  واق واق می کننــد، 

حــرف می زنیــم."
کمونیســم ســاده داشــتند، هیــچ رهبــر سیاســی  گونــه ای  کم رنگــی از  روســتاییان ســازمان دهی 
ــری  ــه برمی گشــتند، همــه ســهم براب ــا صیــد روزان نداشــتند و هنگامــی زورق هــای ماهیگیــری ب
داشــتند. تنهــا نهــاد برپــا در روســتا یــک  مدرســه تــک اتــاق بی نظــم و آشــفته بــود. بچه هــا از 
ــد  ــد و پشــت میزهایشــان درس خــود را انجــام می دادن گــپ می زدن ــد،  ــازی می کردن هــر ســنی ب
کــه مــن در خانــه اش اقامــت داشــتم خــودش  کنــار پرســه می زدنــد. آمــوزگاری  گوشــه و  یــا در 
کالس حاضــر می شــد و در حالی کــه بــه بچــه اش شــیر مــی داد پشــت  ســواد اندکــی داشــت. او در 
گرفتــه باشــد.  کــه در آن مدرســه هیچ کــس خوانــدن را یــاد  گمــان نــدارم  میــز خــود می نشســت. 
کــه حــروف را یک به یــک  آمــوزش آن هنــگام بــر پایــه آوا بــود. بــه دانش آمــوزان آمــوزش می دادنــد 
کنــار هــم  کــه واژه هــا را  کننــد، امــا آن هــا هرگــز نمی توانســتند  بگوینــد و ســپس آهنــگ هــر آوا را ادا 

کلمــه ی معنــی داری بســازند.1 گذاشــته و 
کــه چگونــه جهان بینی هــا، ارزش هــا و آرزوهــای جوانــان  کنــم  مــن بــه آرمِبــپ رفتــم تــا پژوهــش 
ذهنــی  نقشــه های  توســعه،  بــه  مربــوط  نوشــته های  پایــه  بــر  هنــگام  آن  در  می یابــد.  نمــود 
و انگیزه هــا، نقشــی بی چون وچــرا در جابجایــی فقــر میــان نســلی داشــتند. بــر پایــه "نظریــه 
کلیــد چرایــی فقــر و واپــس ماندگــی برخــی  کــه ایــن نگرش هــا  نوســازی "2، برداشــت ایــن بــود 

کشــورهای دیگــر اســت. کشــورها و پیشــرفت  و توانگــری برخــی 
کــه مــن بــه آنجــا رفتم ســال دگرگونی های فــراوان بود. درســت همانند راه یابی شــگفت انگیز  ســالی 
گارســیا مارکــز4، رادیــوی  گابریــل  کتــاب صدســال تنهایــی  کونــدو3 در  یــخ بــه روســتای خیالــی ما
کــه بیشــتر مــردم دربــاره زندگــی   ترانزیســتوری در روســتا پدیــدار شــده بــود. ایــن نخســتین بــار بــود 
کــه توانایــی انتقــال موســیقی و پیغــام ، واژه هــا  فراتــر از روســتای خــود می شــنیدند. یــک فّنــاوری 
کــرد و از آن زمــان بــه بعــد  و داده هــا را به وســیله امــواج به جاهــای غیرقابل دســترس فراهــم 
گشــایش افق هــای نــو )بــرای بهتــر یــا بدتــر شــدن(، مــردم را  کــرد.  گزینه هــای زندگــی را دگرگــون 

ــد. ــزرگ " فــرا می خوان به ســوی "چراغ  هــای درخشــان، شــهر ب

 The Pedagogy of the( " کتــاب "آمــوزش ســتمدیدگان گیــرا و قدرتمنــد روش پائولــو فرایــر )Paulo Freire( در  1. این یکــی از دالیلــی 
کــرد و به جــای صداهــا از آواهــا از تصویــر  کلیــدی مــورد اســتفاده مــردم بیشــتر آغــاز  گان  Oppressed( )1973( بــود. وی بــا "مفهــوم " واژ
ــروف( و  ــاد )مجموعــه ای از ح ــد. نم ــام ببرن ــد و ن کنن ــایی  ــد آن را شناس ــه مــردم می توانن ک ــد  ــتفاده می کن ــده اس ــز تعیین ش یک چی

کــه بســیار ســازنده و نیــرو دهنــده بــود. هــدف و شــی، باهــم در اســالید های فرایــر آمــد 
2. Modernization Theory
3. Macondo
4. Gabriel Garcia Marquez
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جوانــان دیگــر بــه زندگــی ماهیگیــری و بــه امیــد مــردن در آغــوش یمانجــا1، الهــه فریبــای آب هــا، 
گذشــته و همیشــگی خانواده هایشــان خرســند نبودنــد.  کار  یــا بیــل زدن بــر روی زمیــن و بــه 
ــه  ک ــد  کشــید، آن هــا می خواســتند به جایــی برون هیجــان ناشــناخته ها آن هــا را به ســوی خــود 
ــگفتی  ــردم و در ش ــاس می ک ــان را احس ــرای جوان ــهر ب ــمگیر ش ــش چش کش ــن  ــود. م ــورانگیز ب ش
کــه ایــن مــردم امیــدواِر تــازه وارد، بــا توجــه بــه بی ســوادی و بی تجربگــی در شــهر چــه  بــودم 
کــه بــا زندگــی مــن هم زمان شــده  کــه ایــن آغــاز یــک دگرگونــی بــزرگ اســت  کــرد. فهمیــدم  خواهنــد 
گســترده ای از روســتا بــه  گاه  شــوند، مهاجــرت  گســترده تر آ اســت. چنانکــه مــردم از افق هــای 
شــهر )نه تنهــا در برزیــل و چه بســا در سرتاســر آســیا، آفریقــا و آمریــکای التیــن( روی خواهــد  داد.

 ســال ها پــس ازآن در یــک پژوهــش دوره دکتــری، روندهــای مهاجرتــی از باهیــا و دیگــر مناطــق 
ــه  ــم هنگامی ک ــرای اینکــه بفهم ــردم.2 ب ک ــال  ــرو را دنب ــهر ریو دوژانی کالن ش ــه  ــل ب ــتایی برزی روس
کــه تــازه واردان را  کــردم  کامیون هایــی بازدیــد  کجــا می رونــد، از  مــردم بــه شــهر می رســند بــه 
کــه هــر دو ســوی آن هــا بــا نقاشــی های  کامیون هایــی پشــت باز  از شــمال شــرق می آوردنــد. 
کامیون هــا "چــوب زیــر پایــی طوطــی "3  ک بودنــد. ایــن  گل و خــا رنگــی آذین شــده و پوشــیده از 
گذاشــته بودنــد  کــف آن هــا تختــه چوبــی باریــک  نامیــده می شــدند، چــون در دو ســوی پشــت و 
تــا مــردم بــه حالــت فشــرده باهــم بــر روی تختــه بنشــینند. پــس از پیــاده شــدن، تــازه واردان بــا 
ــر آمــده بودنــد دیــدار می کردنــد. دیگــران بــه  کــه پیش ت کســانی از زادگاه خــود  ــا  خویشــاوندان ی
ــد.  کنن ــدا  ــدن پی ــرای مان ــی ب ــد جای ــه بتوانن ــا هنگامی ک ــدند ت ــرده می ش ــت ب ــرپناه موق ــک س ی
بیشــتر آن هــا همــه دارایی هــای خــود را فروختــه بودنــد تــا پــول ســفر بــه ریــو را بپردازنــد و هیــچ 
ــپس  ــردن ســرپناهی موقــت و س ک ــدا  ــا، پی ــش آن ه ــرای ســرپناه نداشــتند. راه حــل چال ــی ب پول
ــژه در  ــی به وی ــر روی زمین هــای خال ــان برپایــی ســکونتگاهی ب کلبــه و آلونکــی و در پای ســاختن 
دامنه هــای شــیب دار یــا بــر روی تپه هــا )مــورو( یــا در تاالب هــای ســیالب خیــز بــود؛ بنابرایــن 
ــا نهادهــا و سرشــت های  ــر ب ــه محله هــای بزرگ ت کوچــک ب اندک انــدک فاوالهــا از ســکونتگاهی 

کردنــد. شناخته شــده رشــد 
ــود را از  ــازه وارد، ارزش خ ــران ت ــر مهاج ــهری " ب ــه ش ــر تجرب ــن "تأثی ــن م ــش آغازی ــمان پژوه پرس
کردنــد و ســازوکارهای  دســت داده بــود. زیــرا مــردم بــا شــتاب و زیرکانــه خــود را بــا شــهر ســازگار 
یــک رویارویــی  نوآورانــه را بــرای ســتیز بــا چالش هــای پیــِش رو آفریدنــد. امــا چالــش اساســی 
ــا آن هــا ســازگار نشــده بــود. ریــو در هنــگام جنگ هــای ناپلئونــی بخشــی از  کــه شــهر ب ــود  ایــن ب
کشــور  شاهنشــاهی پرتغــال و هنــگام شــکل گیری جمهــوری برزیــل در ســال 1889، پایتخــت 
کــه در آن زمیــن داران بــزرگ برزیــل و پــس ازآن  شــد. ایــن شــهر پایــگاه ســرآمدان شــد، جایــی 
صنعتگــران بــزرگ از امکانــات شــهری خــود بهــره می بردنــد. خیابان هــا بــه پیــروی از پاریــس 
هوســمان طراحی شــده بودنــد و ســاختمان ها زیبــا و باســلیقه ساخته شــده بودنــد. فاوالهــا 

1. Yemanja
2. پژوهــش پایان نامــه دکتــرای توســط بــورس آموزشــی وودرو ویلســون )Woodrow Wilson Teaching Fellowship( تأمین شــده 

بــود.
3. Parrot’s perches
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گزنــدی نگریســته می شــدند و آســیبی بــرای ســالمت همگانــی  در چشــم انداز شــهری همچــون 
ــه در  ک ــی  ــی آن های ــده و حت ــران واردش ــدند. مهاج ــمرده می ش ــینی ش ــرای شهرنش ــری ب و خط

ــد. ــم می آمدن ــه چش ک ب ــا ــربارهایی بیمن ــد س ــد، مانن ــده بودن ــا زاده ش فاواله
از همــان آغــاز، نمــای فاوالهــا بــرای مــن دل نشــین تر و اجتمــاع انســانی آن هــا خوشــایند تر از 
کــم ارتفــاع، نماهــای  کــم بــاال، معمــاری  محله هــای متوســط و بــاالی شــهر بــود. بــا توجــه بــه ترا
کرکره هایــی  گرفتــن نســیم و یــا داشــتن دیــد و درختــان ســایه دار و  گــون و زاویــه دار بــرای  گونا
گرایــی " نگریســت.  کــه آن هــا را خنــک نگــه می داشــت آن هــا را می تــوان پیشــگامان "نوشــهر 
در ســاختن ایــن خانه هــا، مصالــح ســاختمانی دورانداختنــی و مانده هــای ساخت و ســازهای 
کنــون "مصالــح بازیافتــی" نامیــده می شــوند. ایــن خانه هــا را خــود  کــه ا کار می رفــت  دیگــر بــه 
کن می شــد. در ســاخت ایــن خانه هــا به جــای یــک  مالــک، طراحــی، ســاخته و خــود در آن ســا

الگــوی شــبکه ای خشــک، منحنی هــای طبیعــی دامنــه تپه هــا دنبــال می شــد.
بــرای تندرســتی  بــرای ایــن محله هــا، بیمــی  بــرق  بــرآورده نشــدن خدمــات لوله کشــی آب و 
ــه   کــی خان ــه پا گرفتــه می  شــد و مــردم ب ــرق اصلــی  ــا قالبــی از خطــوط ب ــرق ب ــود امــا ب ــی ب همگان
کیزگــی،  گرچــه ناچــار بودنــد آب موردنیــاز بــرای پا کیــزه بودنــد، ا و خــود می بالیدنــد. آن هــا پا
بچه هــا  و  زنــان  بیاورنــد.  خیابــان  کنــار  آب  کــم  عمومــی  شــیر  یــک  از  را  شستشــو  و  آشــپزی 
ســاعت ها چشــم به راه می ماندنــد و ســپس آب را در حلب هــای روغــن پنــج لیتــری تــا بــاالی 
ــر روی سرشــان می گذاشــتند  ــر روی یــک پارچــه حلقــه شــده ب گاهــی آن  را ب تپــه می کشــاندند، 
گاهــی حلب هــا را از دو ســوی یــک چــوب بلنــد بــر روی شــانه های خــود آویــزان می کردنــد. و 
مهاجــران نــه تنهــا تفالــه و فقیرتریــن مردمــان روســتای خــود نبودنــد، بلکــه ســرگل محصــول1، 
در  کار  تــوان  و  انگیــزه  آن هــا  بودنــد.  روســتا  افــراد  ک تریــن  بی با و  تواناتریــن  آینده نگرتریــن، 
کــه  کمتریــن پــاداش را داشــتند، تــا مجال هایــی را  بدتریــن شــرایط، بلندتریــن ســاعات و بــا 
کننــد. درحالی کــه از دیــد دیگــران و توانگــران  خــود هرگــز نداشــته اند بــرای فرزنــدان خــود فراهــم 
کــه  پیرامــون خــود توده هــای بی ریشــه  و شورشــگر بودنــد ولــی همــواره بــه ایــن می بالیدنــد 

ــد. ــه بودن گرفت ــتاها  ــده در روس ــراد مان ــر اف ــری را در براب ــم بهت تصمی
ایــن پژوهــش و زندگــی در فاوالهــا در ســال های 69-1968 یکــی از شــادترین دوران زندگــی 
مــن بــود. مــن پیــش از آن در هیــچ محلــه ای هرگــز تــا آن انــدازه احســاس آســودگی و خشــنودی 
کســی از خودشــان از مــن پاســبانی  گرمــی مــرا پذیرفتنــد و همچــون  نکــرده  بــودم. مــردم آنجــا بــه 
کنان  گفتــه جیــن جیکوبــز2، همیشــه "چشــمان ناظــر "3 فــراوان بودنــد و تــوان ســا می کردنــد. بــه 
ــتایش  ــل س ــاء قاب ــرای بق ــارت ب ــک مه ــوان ی ــان به عن ــوخ طبعی آن ــا و ش ــوآوری راه حل ه ــرای ن ب

بــود.4
کســی بــرای  کــه  کنــم. ایــن نخســتین بــاری بــود  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  مــردم  دوســت داشــتند 

1. Cream Of The Crop
2. Jane Jacobs
3. Jane Jacobs (1961).
4. Nancy Scheper-Hughes (1992); Richard Benjamin Penglase (2002).
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بــود. مــن شــاهد  را نوشــته  بــود و ســخنان آن هــا  قائــل شــده  ارزش  داســتان زندگــی آن هــا 
مبــارزات و پیروزی هــای آن هــا بــودم و نظــرات و ایده هــای آن هــا را تأییــد می کــردم.1 بســیاری از 
کــی بــه خانــه مــا می آیــی؟  کــه در نمونــه تصادفــی نبودنــد از مــن می پرســیدند "جانیــس،  کســانی 
ــنبه  ــه روز ش ک ــت  گف ــادم  ــودی و دام ــایه ام ب ــه همس ــر را در خان ــه بعد از ظه ــته، هم گذش ــه  هفت
کــی نوبــت مــن خواهــد بــود؟" مــن ســرانجام ناچــار  در باشــگاه ورزشــی جوانــان بــوده ای، پــس 

کنــم. ــز آمــاده  ــرای آن هــا نی ــاه ب کوت می شــدم یــک پرسشــنامه ســاختگی 
ضعــف مــن به عنــوان یــک زن جــوان بیگانــه، مایــه نپذیرفتــن مــن در سیاســت رســمی و مانعــی 
کــه به انــدازه نیــاز بــه مــن اجــازه داده نشــد  کار پژوهشــی شــده بــود، واقعیــت ایــن اســت  بــرای 
ــرای پژوهــش دسترســی داشــته باشــم.  ــاز ب ــه اســناد دولتــی و عکس هــای هوایــی موردنی ــه ب ک
گفتگوهــا شــد. پرســیدن  بااین همــه بیگانــه بودنــم خــود راهــی بــرای بهنجــار شــدن فرآینــد 
پرســش ها از ســوی یــک دانشــجوی بیگانــه و شــیفته درک و یادگیــری بســیار آســان تر از یــک 

ــا بدگمانــی همــراه باشــد. ــا ب ــه و ی گزنــده، بی ادبان کــه شــاید ســخنش  ــود  دانشــجوی برزیلــی ب
کــردم.  گــردآوری  گفتگوهــا را هنــگام ســرکوبگرانه ترین ســال های دیکتاتــوری نظامــی برزیــل  ایــن 
ــد؛  کــه در ایــن زمــان رشــته های علــوم اجتماعــی غدغــن شــده بودن ــود  جنبــه خنــده دار ایــن ب
ســوزانده  و  کشــیده  بیــرون  برازیلیــا  دانشــگاه  کتابخانــه  قفســه های  از  ممنوعــه  کتاب هــای 
کــه متهــم بــه مخالفــت بودنــد، زندانــی و  کســانی  کــه  ک آن نیــز ایــن بــود  می شــدند. جنبــه بیمنــا
کارهــای  شــکنجه می شــدند، بــه قتــل می رســیدند و یــا تبعیــد می شــدند. در حالی کــه مــن  درگیــر 
کشــور بــه دســت پژوهشــگران  کــه بیــرون بــردن داده هــا از  میدانــی بــودم، قانونــی تصویــب شــد 

ــه را ممنــوع می کــرد. بیگان
کــه پیوندهایــی بــا نظامی هــا داشــت،   در پایــان 1969، مــن از راه یکــی از مصاحبه کننــدگان 
پلیــس  بــودم.  شــده  شــناخته   " برانــدازی  بین المللــی  "کنشــگر  یــک  به عنــوان  کــه  دریافتــم 
کــه زندگــی در یــک  نظامــی نمی توانســت غیــر از برانــدازی انگیــزه دیگــری را بــرای یــک خارجــی 
بــود و  پایان یافتــه  تــا آن هنــگام  بپنــدارد. خوشــبختانه، همــه مصاحبه هــا  برگزیــده  را  فــاوال 
کدگــذاری و  کســی دیگــر وارســی،  پرسشــنامه ها و ماتریس هــای تاریخچــه زندگــی، بــه دســت 
ــرکت IBM در  ــه ش ــده را ب ــذاری ش ــنامه های رمزگ ــتاب پرسش ــا ش ــا ب ــود. م ــده ب ــنجی ش ــم س ه
کوچــک ذخیــره  شــده بــود  کــه در آنجــا دیجیتالــی شــده و در یــک نــوار  مرکــز شــهر ریــو دادیــم 
کــه  کنســولگری آمریــکا  کــه می توانســت در یــک قوطــی پــودر آرایشــی جــا داده شــود. پزشــک 
کارت هــای پیوســت شــده را از راه پســت رســمی  کــه پرسشــنامه ها و  دوســت مــن بــود، پذیرفــت 
بــه دفتــر مــن در "مؤسســه فنــاوری ماساچوســت )MIT("2 بفرســتد )کــه از مراحــل امنیتــی برزیــل 
کــه مــن در  کلبــه ای  کمــی پــس ازآن،  کــردم.  گــذر نکــرد(. مــن بــا نخســتین پــرواز، برزیــل را تــرک 
کردنــد، زیــرا پلیــس  کندنــد و مبلمــان را خــراب  کــف آن را  کــرده بــودم بازرســی شــد،  آن زندگــی 

ــود. ــه دنبــال مــدارک برانــدازی ب ب

گذاشــته می شــد، مــن از یادداشــت برداری دســت  1. هنگامی کــه مســائل شــخصی ماننــد خیانــت یــک شــوهر بــا مــن در میــان 
کــن، ایــن بســیار مهــم اســت ". می کشــیدم ولــی آن زن می گفــت " بنویــس، ایــن را ثبــت 

2. Massachusetts Institute of Technology
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کوچــک خــود، آرمِبــپ، فوریــه 1967. عکــس در دیــدار دوبــاره  کلک هــای  تصویــر 1. ماهیگیــران بیــرون از زورق هــای بادبانــی و 
گرفتــه شــد. کــرده بــودم،  کــه مــن در آنجــا زندگــی  در چهــار ســال پــس از زمانــی 

ایــن  مرکــز  در  خانه هــا  ایــن  در  گلــی  دیوارهــای  و  نخلــی  ســقف های  جایگزیــن  ســفید  نمــای  و  پایــدار  ســقف   .2 تصویــر 
بــود. شــده  ســکونتگاه 

پیش درآمد

گذرنامــه تــازه  کــه  هنگامی کــه در ســال 1973 خواســتم بــه ریــو بازگــردم، بــه مــن پیشــنهاد شــد 
کــه شــخصی در فــرودگاه بــه پیشــوازم می آیــد و بــا  و بــا شــماره دیگــری بگیــرم، چــون  گمــان نبــود 
کتبــی روبنــز  کشــور شــدم ولــی بــدون دســتور  پــا نهــادن بــه ریــو بازداشــت خواهــم شــد. مــن وارد 
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کوســتا1، رئیــس بانــک مســکن ملــی برزیــل )BNH(2 ، اجــازه ورود بــه فاوالهــا را نداشــتم. بــا  واز دا
کــه مــن شــانس بررســی آنچــه در ریــو می گذشــت و دیــدن سیاســت های فاوالیــی  یــاری او بــود 
کــه مــن در آن هــا  کالن شــهر دیگــر را یافتــم. تــا  آن هنــگام، یکــی از ســه فاوالیــی  در هشــت منطقــه 
کنان آن  ک ســازی اجبــاری فاوالهــا نابــود شــده بــود و ســا ــا برنامه هــای پا کــرده بــودم ب زندگــی 

کــه مجتمع  هــا3 نامیــده می شــدند، جابجــا شــده بودنــد. بــه مســکن های عمومــی 
کتــاب ســال 1976 مــن بــا  نــام "افســانه حاشیه  نشــینی: فقــر و  یافته هــای آن پژوهــش، مبنــای 
کتــاب در آن زمــان مایــه دگرگونــی پارادایــم  سیاســت های شــهری در ریودوژانیــرو "4  شــد.۵ ایــن 
گسســته  کــه آنــان را  نگــرش بــه فقــرای شــهری به عنــوان "حاشــیه ای " شــد، دگرشــدن نگرشــی 
ــا  ــه شــکلی نامتــوازن، امــا یکپارچه شــده ب گرچــه ب ــان را ا ــه آن ک ــه نگرشــی  از نظــام می دانســت ب
کار، وفــاداری و ارزش فرهنگــی خــود را در اختیــار شــهر  کنان فاوالهــا نیــروی  نظــام می دیــد. ســا
گذاشــته بودنــد، آن هــا محله هــای خــود را  ســاخته بودنــد ولــی بیشــتر از آن، بخش هــای دیگــر 
شــهر را نیــز می ســاختند و چنانچــه اجــازه  داشــتند رأی می دادنــد ولــی بااین وجــود محــروم و 

استثمارشــده بودنــد و انــگ بدنامــی خــورده بودنــد.
کــرده بــودم در پیونــد بــودم.  کــه بــا آن هــا زندگــی  کســانی  مــن بــا بســیاری از خانواده هــا، به ویــژه 
مــا پیوندهــای نزدیکــی داشــتیم و بــه رویدادهــای زندگــی  همدیگــر عالقه منــد بودیــم. مــن 
کــه در دهه هــای 1980 و 1990، چالــش توســعه  کنــم  می خواســتم در هــر دهــه، پژوهــش را بــه روز 
گرایــش یافتــه بــود. منطــق نئولیبــرال  کالن  اجتمــاع، از فقــر و نابرابــری به ســوی مســائل اقتصــاد 
گیــر بــود، بــر ایــن  کــه در آن دوره در میــان سیاســت گذاران و بســیاری از مؤسســات مالــی فرا
کارهــای ســخت گیرانه یــا "تعدیــل ســاختاری "6 می تــوان نیروهــای  کــه تنهــا از راه یک رشــته  بــود 
کارآمــد بــرای رخنــه بــه پاییــن در اجتماعــات تهیدســت را پدیــد  بــازار موردنیــاز رشــد اقتصــادی 
کــردن قیمت هــا " متمرکــز  کالن و "واقعــی  آورد. بخــش خصوصــی بــر روی اصالحــات اقتصــادی 
کاهــش نیافتــه، بلکــه  بــود. هنگامی کــه آشــکار شــد فقــر شــهری و رنــج انســانی بــا ایــن اصالحــات 
کشــور را  ــا افزایــش نابرابــری چشــمگیر، رشــد اقتصــادی و نیــز رشــد و توســعه ســرمایه عقالنــی  ب
کــه پویایی شناســی  فقــر شــهری  کــرده اســت، تأمین کننــدگان مالــی عالقه منــد شــدند  محــدود 
و چگونگــی انتقــال آن در میــان نســل ها را بفهمنــد. از ایــن رو مــن موفــق شــدم بــرای ایــن 

ــه دســت آورم.7 ــی موردنیــاز را ب پژوهــش دور و دراز، پشــتیبانی های مال

1. Rubens Vaz da Costa
2. Brazilian National Housing Bank
3. Conjuntos
4. The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro
5. Janice E. Perlman (1976); Janice E. Perlman (1977).
6. Structural Adjustment
 )Doug Keare( ِکــر گ  کوچکــی از بانــک جهانــی )ریچــارد وب )Richard Webb(، دا گــروه  کوتــاه هنگامــی ایجــاد شــد  کــه  7. فرصتــی 
بــر روی بررســی های پیشــین در  بــه مطالعــه دوبــاره مقایســه ای  آنــا ماریــا ســانتانا )Ana Maria Sant’Anna(( در ســال 1981  و 
کنان،  کالن و سیاســت یــا سیاســت های عمومــی بــر ســا گســترده بــه تأثیــر دگرگونی هــای اقتصــاد  زورآبادهــای ریــو و لیمــا و نــگاه 
عالقه منــد شــدند. ایــن بانــک یــک ســفر پژوهشــی دوهفتــه ای را بــرای آزمــون روش شناســایی مصاحبــه شــدگان آغازیــن هماهنــگ 

گهانــی بازایســتاد. ــی ایــن پــروژه هنگامی کــه ریچــارد وب رئیــس بانــک مرکــزی پــرو شــد به طــور نا کــرد ول
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کــم  کــم ارتفــاع و پرترا کومبــا در ســال 1968، نشــان دادن بافــت ســکونتگاه های شــهری  کاتا تصویــر 3. فــاوالی 
کــه امــروزه بانــام "نــو شــهرگرایی " موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.

پیش درآمد

کمک هزینــه از بخــش پژوهش هــای بانــک جهانــی بــرای پژوهــش  در ســال 1999، مــن یــک 
امــکان یافتــن جایــگاه شــرکت کنندگان پژوهــش آغازیــن  تــا در آن  کــردم  مقدماتــی دریافــت 
کنــم.1 ایــن پژوهــش را بــا یــاری دو همــکار برزیلــی در  را پــس از یــک شــکاف سی ســاله روشــن 
پژوهشــکده برنامه ریــزی و پژوهش هــای شــهری )IPPUR(2، در دانشــگاه فــدرال ریودوژانیــرو 

ــاندم.3 ــام رس ــه انج ب
گام  کــرده بودنــد ایــن  کــه مــردم فــاوال، پیوندهــای نزدیــک خــود را بــا یکدیگــر حفــظ  ازآنجا
گونــه چشــمگیری نتیجه بخــش بــود و راه را بــرای پشــتیبانی بیشــتر پــس ازآن  کتشــافی، بــه  ا
کمک هزینــه پژوهشــی پی درپــی از بورســیه پژوهشــی  ــی بنیــاد تینکــر4، دو  کــرد. تأمیــن مال ــاز  ب
بریتانیــا  بین الملــل  توســعه  دفتــر  جهانــی،  بانــک  پژوهشــی  کمک هزینه هــای  و  فولبرایــت۵، 
)DFID(6، صنــدوق ســپرده اعتمــاد هلنــد7 و دفتــر شــهردار ریودوژانیــرو فراهــم شــد. در مرحلــه 

کــرد و بــا پیگیری هــای او بــه  ح را بــرای ایــن پژوهــش آغــاز  کمپبــل )Tim Campbel( در موسســه بانــک جهانــی یــک طــر 1. تیــم 
ــی  ــود، باوجــود دودل ــی ب ــروه پژوهشــی بانــک جهان گ ــه در آن هنــگام سرپرســت  ک  )Greg Ingram( ــرگ اینگــرام ِگ ســرانجام رســید. 

بســیاری از همکارانــش، ریســک پشــتیبانی از ایــن پژوهــش را پذیرفــت.
2. Institute de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Research Institute for Planning 
and Urban Research).

کارشــناس آن ها،  کارلــوس وینــر )Carlos Weiner( و پروفســور پــدرو آبرامــو )Pedro Abramo(، بــه همــراه ســه دانشــجوی  3. پروفســور 
همــکاران بومــی مــن در ایــن زمینــه بودنــد.

4. The Tinker
5. Fulbright
6. Department for International Development
7. Dutch Trust Fund
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گوگنهایــم2 را نیــز برنــده  کمک هزینــه  نوشــتن، مــن از ســوی بنیــاد فــورد1 پشــتیبانی شــدم و یــک 
شدم.

ــودگی  ــی و آس ــاس ایمن ــردم، احس ــی می ک ــا زندگ ــال های 69-1968 در فاواله ــه در س هنگامی ک
چپ گــرا،  دانشــجویان  و  کســی  تا راننــدگان  تــا  برجســته  افــراد  از  همــه،  در حالی کــه  داشــتم، 
مــردم بســیج می شــدند  امــا  بــود  ک می دانســتند. محلــه فقیــر  را خطرنــا ایــن ســکونتگاه ها 
ــتند، آن هــا نگهبــان  کار می کردنــد و امیــد داش تــا خدمــات شــهری را بهبــود بخشــند، ســخت 
یکدیگــر بودنــد و زندگــی روزانــه  رونــدی ســرزنده و آرام داشــت. هنگامــی در ســال 1999 بــه آنجــا 
ــی بیــم و  کالبــدی و داشــته های خانوارهــا بســیار بهتــر شــده بــود ول بازگشــتم، زیرســاخت های 
گروه هــای مــواد  کــه در میــان ســتیز  گرفتــه بــود. مــردم بیــم آن را داشــتند  دودلــی جــای امیــد را 
کــه بچه هایشــان پــس از مدرســه زنــده برنگردنــد،  کشــته شــوند و از آن نگــران بودنــد  مخــدر 
گلوله هــای ســرگردان شــوند.  کــه در ایــوان بــازی می کردنــد، آمــاج  یــا این کــه فرزنــدان آن هــا 
کــه حــق  آن هــا بیش ازپیــش احســاس بــه حاشــیه رانــده شــدن می کردنــد و از داشــتن احترامــی 

ــر شــده بودنــد. طبیعــی آن هــا بــود، دورت
کــه واقعیــت بــا چارچــوب  درســت ماننــد پژوهــش آغازیــن در فاوالهــای ریــو، مــن دریافتــم 
ــودم،  ــاخته ب ــود س ــتجوی خ ــت جس ــرای هدای ــت ب ــا زحم ــن ب ــه م ک ــی  ــا فرضیه های ــی ی مفهوم
هم خوانــی نداشــت. خواســت مــن پژوهــش دوبــاره و بررســی پیوندهــای میــان فــراز و فرودهــای 
کــه  کاوش بافــت رو بــه دگرگونــی محــل زندگــی آن هــا بــود. امیــدوار بــودم  زندگــی فقــرای شــهری و 
کالن سیاســی، اقتصــادی و مکانــی آن دوره و فــراز و نشــیب های  پیوندهــای میــان دگرگونــی 
کار، مــن دگرگونــی  کنــم. بــرای ایــن  کــرده بــودم را پیــدا  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  کســانی  زندگــی روزانــه  
را  مصاحبه شــوندگان  همــه  خانوادگــی  و  تحصیــل  شــغل،  ســکونت،  تاریخچــه   سال به ســال 

بررســی  کــردم.
کــه وابســتگی متقابــل شــرایط انســانی و سیاســی را نشــان  هــدف یافتــن الگوهــای ارتباطــی بــود 
گــروه ســنی، مراحــل چرخــه زندگــی و یــا یکــدم تاریخــی در هــر نقطــه  کــه شــاید تحــت تأثیــر  دهــد 
گذاشــتم و از هریــک  کارشناســان برزیلــی در میــان  گاه شــماری بــا ریــزگان را بــا  از زمــان باشــد. مــن 
کــه دگرگونی هــای آشــکار و برجســته ســده بیســتم و آغــاز ســده بیســت و یکــم در زمینــه  خواســتم 
تخصــص خــود را بــا توجــه بــه دگرگونی هــای زندگــی مصاحبه شــوندگان در ایــن فرآیندهــای 
گاهــی از سیاســت و عمــل را فراهــم  کــه ایــن دانــش نــو، آ کننــد. امیــد ایــن بــود  تاریخــی تعییــن 

کنــد.
کــه مــن نمی توانســتم  ــود  ــه داده هــا نبــود، مهــم ایــن ب ــگاه مــن ب بااین حــال، مهــم چگونگــی ن
کالن )ماننــد دگرگونــی از دیکتاتــوری  پیوندهــای متقاعد کننــده ای میــان دگرگونی هــا در ســطح 
بــه دموکراســی، رفتــن از رونــق اقتصــادی بــه تــورم، تــورم رکــودی و ثبــات نســبی؛ یــا دگرگونــی 
زندگــی  بــم  و  زیــر  و  فقــرا(  پشــتیبان  همگانــی  سیاســت های  بــه  تنبیهــی  سیاســت های  از 
ــا مفاهیــم  ــه ب ک ــود  ــر ب ــی بســیار پیچیده ت کنــم. آنچــه مــن یافتــم چندوچون فاوالهایی هــا پیــدا 
1. Ford
2. Guggenheim
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یــا راه حل  هــای ســاده نمی انجامیــد. بــه نتیجه گیری هــا  ناســازگاری داشــت و 
ــی و واقعیت هــای درهــم و آشــفته فقــرای  ــه دگرگون ــه بررســی چشــم اندازهای رو ب کتــاب ب ایــن 
کــه برزیــل نقــش خــود را به عنــوان یــک  کــه در شــرایطی  شــهری و ایــن پرســش ها می پــردازد 
اقتصــاد جهانــی پررونــق و رو بــه رشــد پرشــتاب پذیرفــت و تولیــد و بازتولیــد پیوســته نابرابری هــا 
ــر  گ ــا نیرومنــد خواهنــد شــد؟ ا ــا ایــن نابرابری هــا ضعیــف ی گی هــای برزیــل شــده اســت، آی از ویژ
کــردم را مبنــا قــرار دهیــم، بخــت دگرگونــی  کــه مــن بــا آن هــا دیــدار  کســانی  پایــداری و خوش بینــی 
گذشــته را مبنــا قــرار دهیــم، دلیلــی بــرای نگرانــی  هســت. مــن عمیقــًا امیــدوارم  گــر  وجــود دارد؛ ا
کــه آنچــه در اینجــا نوشته شــده اســت، بــا دادن صدایــی بــه مــردم محــروم، بتوانــد بــه بازنگــری 
ــی و دگردیســی سیاســت و عمــل بیانجامــد و دیگــران نیــز در  ــی و شــاید دگرگون برداشــت همگان

ادامــه بــه آنچــه مــن بــه آن نپرداختــه ام بپردازنــد.

چرا من فاوالها را دوست دارم
غیردولتــی  یــک ســازمان  فاوالهــا،  رانــدن  بیــرون  و  ک ســازی  پا از  تــازه  هــراس  بــه  پاســخ  در 
نامــور )IBASE(، در 7 جــوالی 2004، نشســتی را بانــام "فــاوال شــهر اســت: نابــودش نکنیــم" 
کــه دربــاره برنامه هــای تــازه نابــودی و ویران ســازی  کــرد. از مــن خواســته شــد  ســازمان دهی 
ک  ــه خــا ــه ب ک ــی اســت  ــر زمان ــه ایــن جســتار دی ک ــردم  گمــان می ک ــم. مــن  فاوالهــا ســخن بگوی
گاه گاهــی ســر برمــی آورد، چــون سیاســت گذاران  ــی به ظاهــر ایــن جســتار  سپرده شــده اســت ول
گســتره فــاوال بــرای ســرمایه گذاری و زمین خــواری )کــه بیشــتر بــه دســتاویز  گرفتــن  فرصــت را در 
کنان  ســا از  گروهــی  شــنوندگان،  و  ســخنرانان  می بیننــد.  اســت(  محیط زیســت  از  پاســبانی 
کــه  فاوالهــا و رهبرانــی از همــه بخش هــای ریــو، نماینــدگان حکومــت شــهری، ایالتــی و فــدرال 
ــا  در توســعه شــهری و مســکن نقــش داشــتند، دانشــگاهیان، رســانه ها و نهادهــای در پیونــد ب

کوچــک بودنــد. بانک هــای بــزرگ و ســرمایه گذاری های خــرد و 
یــک ســخنرانی دربــاره ناهمســانی های شــرایط پایــان دهــه 1960 و آن زمــان، بــه همــراه یــک 
کــرده  کــه در ســال 1969 شــاهد آن بــودم، آمــاده  پاورپوینــت از رویدادهــای ویرانــی پرایــا دپینتــو1 
گفتــه شــد. از احساســم در هنگامی  کــه در فاوالهــا  بــودم. در ســخنرانی حرف هــای دیگــری نیــز 
ک اســت.  انــدازه ترســنا بــه همــان محلــه امــروزه چــه  گفتــم و اینکــه ورود  زندگــی می کــردم 

کــه بــود... بااین وجــود هنــوز هــم در خانه هــای مــردم همان ســان اســت 
ــا می تواننــد از مــن نقــل قــول  ــه آی ک ــرد و پــس ازآن از مــن پرســید  ک گفته هــای مــرا ضبــط  کســی 
گان دقیــق خــود را بــه یــاد بیــاورم ولــی ایــن همــان فرازهــا هســتند: کننــد. مــن هرگــز نتوانســتم واژ

فاوال زندگی است، فاوال عشق است.
گوشــت و ســبزی(  ک برزیلــی از لوبیــای ســیاه بــا  فــاوال آزادی، دوســتی و فیجــوادا2 )گونــه ای خــورا

است.
 فاوال، نگهبان مردم است.

1. Praia do Pinto
2. Feijoada
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که تنها به اندازه یک تار مو باهم فاصله دارند. فاوال خنده و اشک، زندگی و مرگ است 
ــودن، هنجــار  ــی ب گهان کــه در آن هــر چیــز غیرمنتظــره ممکــن اســت و فوریــت و نا جایــی اســت 

اســت.
گمنامی نیست. همه اش درد، تهیدستی و 

که میان جنگ داخلی زندگی  می کنند. فاوال مردمی است 
کنند و درس بخوانند. کار  که ترجیح می دهند  مردمی 

کسی شناخته شوند. کوشش می کنند از سوی دیگران همچون  که  مردمی 
که نامرئی اند و دیده نمی شوند.  آنان 

کــرده اســت.  کــژی را فراهــم  گونــی و  گونا بااین همــه، امــروزه فــاوال فضــای آزاد و فضــای رواداری 
آن هــا ناســازگاری دیگــران را پذیرفته انــد، بــا انــدک روی خــوش مخالفــان، دل خــوش می شــوند 
و امیــد خــود را نگه داشــته اند. فــاوال روی تاریــک شــهر نیســت، بلکــه شــهر یــک تاریکــی بــر 
کــه در آن هــا هســت، همچنــان نیــروی زندگــی در  فاوالســت. بــا همــه ســختی و غــم و اندوهــی 
ــو نیســت. ثروتمنــدان  ــه در بیشــتر بخش هــای ثروتمنــد نشــین ری ک آنجــا روان اســت، نیرویــی 
کــه  کســانی  ــر  ــرای نگهبانــی خــود در براب ــان ب ــد، آن کرده ان گــون، خــود را زندانــی  گونا از راه هــای 
کــه از  کرده انــد. دیگــران  در شهرشــان جایــی ندارنــد، خــود را محصــور و از شــور شــهری بی بهــره 
کــه فاوالهــا نمایانگــر راهــی از  میــان بــردن یــا چیــره شــدن بــر فاوالهــا را در ســردارند، نمی بیننــد 
گل هــای خوشــبو  زندگــی، راهــی خردمندانــه هســتند. فاوالهــا ریشــه های ژرف، تیغ هــای تیــز و 

دارنــد.
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سپاسگزاری
کتــاب چهــل ســال بــه درازا انجامیــد و از فاوالهــای در دامنــه تپه هــای  کار ایــن  از آنجایی کــه 
گرفتــه اســت،  ــر  ــکای التیــن، آســیا و آفریقــا را درب کالن شــهرهای آمری ــا محله هــای دور در  ــو ت ری
گذاشــتند  کــه ســخاوتمندانه زمــان خــود را در اختیــار مــن  نمی توانــم نــام همه کســانی را بیــاورم 
کــه از آن هــا یــاد نکــرده ام،  کســانی  گذاشــتند. از  ک  و دانــش خــود را در ایــن راه بــا مــن بــه اشــترا

کســانی هســتید. گــرم مــن را بپذیریــد. شــما خــود می دانیــد چــه  خواهشــمندم سپاســگزاری 
کابــو1،  پیــش از هــر چیــز سپاســگزاری قلبــی مــن بــرای دوســتانم در محله هــای ریــو اســت: زی 
گرانــده6، تیــو ســوزا7، دوناریتــا8، ســر لــوی9؛ فرزنــدان و  کــوب4، نیلتــون۵، هلیــو  ژانیــرا2، مــارگا3، جا
کردنــد. آن هــا آمــوزگاران  کــه خانــه و دلشــان را بــه روی مــن بــاز  کــس دیگــر  نوه هایشــان؛ و هــزاران 

مــن بودنــد.
کشــیده شــده یــک تجربــه  کتــاب بــه تصویــر  کــه زندگــی  آن هــا در ایــن  دیــدار دوبــاره بــا مردمــی 
ــا را  ــتر آن ه ــه بیش ــا )ک ــردم و خانواده ه ــن م ــا ای ــد ب ــت. در پیون ــوده اس ــا ب ــن و آن ه ــرای م ــازه ب ت
گونــه ای یــادآوری دوســتی ارزشــمند آن هــا و چگونگــی  کــه دوبــاره ببینــم(  هرگــز فکــر نمی کــردم 
زندگــی دشــوار آن هاســت. دســتاوردهای پیــکار آن هــا، بســیار شــکننده بــود و زندگــی آن هــا 
کــی آن هــا در  ممکــن بــود در یــک دم بــه بدبختــی دگرگــون شــود. ایــن پژوهــش تنهــا بــا بــاور و بی با
کــه دســتاوردهای ایــن پژوهــش یادگیــری  میــان شــرایطی آســیب پذیر انجــام یافــت. امیــدوارم 
ژرف تــری را از چگونگــی تــداوم فقــر و نابرابــری و آنچــه بــرای دگرکــردن منطــق آن نیــاز اســت، 

کنــد. فراهــم 

1. Ze Cabo
2. Djanira
3. Marga
4. Jacob
5. Nilton

6. Helio Grande
7. Tio Souza
8. Dona Rita
9. Sr Levi
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کار بــود. دوســتی، پشــتیبانی و بــاور او بــر ایــن  کاردوســو1 الهام بخــش آغــاز ایــن  خانــم روت 
ــود،  ــش ب ــام بخ ــد اله کن ــا  ــی ژرف برپ ــک دگرگون ــد ی ــهری می توان ــای ش ــش و جنبش ه ــه پژوه ک
کار می کــرد، بانــوی  کــه بــا شــرایط پرخطــر جوانــان  کــه بــه عنــوان یــک انسان شــناس  همان گونــه 
کتــاب رخنــه داشــته و مــن همــواره  نخســت برزیــل شــد. مهربانــی و بینــش ژرف او در سراســر ایــن 

دل تنــگ او هســتم.
ــتین  ــه نخس ــروژه، ب ــن پ ــه ای ــاور او ب ــدی و ب ــت، پایبن ــل2 اس کمپب ــم  ــاب تی کت ــن  ــده ای پدرخوان
کالیفرنیــا، برکلــی3 بــاز می گــردد و بیشــتر همــکاری و یــاری  دیــدار مــا در ســال 1973 در دانشــگاه 

کــرد. داخلــی و خارجــی بانــک جهانــی را  ایشــان بــرای مــن فراهــم 
بیشــتر  و  چالش برانگیــز  شــرایط  در  آنــان  کار  بــودم،  داده  ســازمان  ریــو  در  را  محلــی  گروهــی 
کــه اندام هــای آن ایــن  کــه به مــرور تکامــل یافــت  گــروه آغازیــن  ک بســیار برجســته بــود.  ترســنا
کریســتینا  کســالتکاو7،  کالیــل6، ادمیرا گرازیــال مورایــز4، لیــا دماتوس روشــا۵، ســونیا  کســان بودنــد: 
ــا بئاتریــز داســیلوا12 و  ــای11، آن گیســل دوس ســنتوس10، بئاتریــس تون ــه اراوجــو9،  ویتــال8، امانول

روســانا ریبیــرو13. 
کار میدانــی  گام پایانــی  کانــو14 راهنمایــی روش شــناختی باارزشــی ارائــه داد و  پروفســور ایگناســیو 
گذاشــتن پژوهــش خــود دربــاره فــاوال بــا  کــرد و پروفســور والیریــا ِپــرو بــا دراختیــار  را مدیریــت 

کــرد. مهربانــی بــا مــا همــکاری 
ج مســکونی ایپاِنمــا18، بــا این کــه  کارکنــان بــر دوســتان مــن لوریــوال1۵، آدجیلســون16 و جائــو17 و 
بــرای  ســخاوتمندانه  را  خــود  زمــان  ولــی  داشــتند  نگهبانــی  و  بازرســی  در  بســیاری  کارهــای 

روشــنگری بســیاری از رازهــا بــه مــن دادنــد.
کار دشــواری اســت  ــل یافته هــا  گفتگــو در فــاوال و تجزیه وتحلی ــرد آوری داده هــای پیمایــش و  گ
ــرای  ــژه ب ــز به وی ــر نی ــه یافته هــا و نشــاندن آن هــا در چارچــوب یــک زمینــه بزرگ ت ــی اعتمــاد ب ول
یــک بیگانــه دشــوار اســت. در ســال 1968 هنگامــی مــن نخســتین پژوهشــم را انجــام دادم، تنهــا 
ــد، در میــان آن هــا  ــو نوشــته بودن ــاره فاوالهــای ری شــمار انگشت شــماری از دانش پژوهــان درب
کــه در  کارلــوس نلســون20  دوســتان مــن لیســیا واالداِرس، لویــس آنتونیــو ماچــادو19 بودنــد و نیــز 

اوج جوانــی درگذشــت ولــی یــادش همیشــه زنــده  می مانــد. 
بااین همــه، امــروزه در ریــو بســیاری از دانش پژوهــان نامــدار بــر روی فاوالهــا، پویایــی اجتمــاع، 
کارشناســانی را جســتجو  کار می کننــد. بســیاری از  غیررســمی بــودن و بــه حاشــیه  رانــده شــدن 

1.  Ruth Cardoso
2.  Tim Campbell
3.  Berkeley
4.  Graziella Moraes
5.  Lia de Mattos Rocha
6.  Sonia Kalil
7.  Edmeire Exaltação
8.  Christina Vital
9.  Emanuelle Araujo
10.  Gisele dos Santos

11.  Beatriz Taunay
12.  Ana Beatriz da Silva
13.  Rosana Ribeiro
14.  Ignacio Cano
15. Lourival
16.  Adjilson
17.  Joao
18. Ipanema
19. Luis Antonio Machado
20. Carlos Nelson
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گذاشــتند و بیشــتر آنــان پذیــرای مــن  کــه بــا ازخودگذشــتگی زمــان خــود را در اختیــار مــن  کــردم 
ــد. ــان بودن در خانه هایش

ِکنئــوس1، پروفســور ســونیا روشــا2، پروفســور ِلنــا الوینــاس3، پروفســور دولــس  از پروفســور پائولــو 
کارلــوس  پاندولفــی4، پروفســور ســیلی ســکالون۵، پروفســور مارســلو باومــن بورگــوس6، پروفســور 
لیــزا7، پروفســور آلبــا زالــوار8، پروفســور مانــوال ســنچز9، پروفســور هرمینیــا ماریکاتــو10 و پروفســور 
کلیــدی در سیاســت گذاری  کــه بســیاری از آنــان نقشــی  کوئــل رولنیــک11 سپاســگزاری می کنــم  را
کالدیــرا12، پروفســور جامــز هولســتون13، ماریانــا  و نیــز دانشــگاه  دارنــد. همچنیــن پروفســور تریــزا 
گونا گــون در درازای ایــن ســفر  کاوالســانتی14، آنانیــا روی1۵ و الیــوت ســکالر16 مــن را بــه شــیوه های 

کرده انــد. ــاری  ی
گذاشــتن دانــش و تجربــه  ک  گرایــش فــراوان سیاســت گذاران بــرای بــه اشــترا کــه  بایــد بگویــم 
گفتگوهــا ســال ها ادامــه داشــته  خــود برایــم تــا انــدازه ای شــگفت انگیز بــود. بســیاری از ایــن 
جهــان،  سرشــناس  جامعه شــناس  کــه  نمی کــردم  گمــان  هرگــز   1960 دهــه  پایــان  در  اســت. 
ــهری  ــمان ش ــتگی و پرس ــه وابس ــاره نظری ــن درب ــا م ــاعت ها ب ــه س ــو17  ک کاردوس ــو  ــدو ِهنریک فرنان
کــه  کنــون هــم  گفتمــان مــا دراین بــاره ا کشــور برزیــل شــود،  گفت وشــنود می کــرد، رئیس جمهــور 
کــه  او رئیس جمهــور نیســت ادامــه دارد. همچنیــن دوســت ارجمنــدم خانــم ونــدا آنجــل آدوان18 
همــواره یــاور مــن بــوده، چــه زمانــی اســتاد آمــوزش بــود و ســپس مدیریــت بنیان گــذار ســازمانی 
کنون کــه  غیرانتفاعــی، مدیریــت شــهرداری و وزارت ملــی، بانــک توســعه بیــن آمریکایــی و چــه ا
هنگامی کــه  داد،  یــاری  شــیوه  همیــن  بــه  مــرا  نیــز  اورانــی20  آنــدره  اســت.  یونیبانکــو19  ریــس 
کار و اجتمــاع شــد و نیــز  کار ریــو و ســپس بنیان گــذار و مدیــر موسســه مطالعــات  نخســتین وزیــر 

ــت. ــش  می پرداخ ــوزش و پژوه ــه آم ــه ب ک ــی  ــه مدت در هم
بــرای دانشــگاهیان نقــد مدیریــت  شــهری آســان اســت و بی گمــان پاســخگو بــودن مقامــات برای 
گزیــر و نیــاز اســت. ازایــن رو مــن از دانــش و پایبنــدی بســیاری از چهره هــای  حکمروایــی خــوب نا
سرشــناس برخــوردار بــودم. از میانــه  دهــه1980  شــهر ریــو در رده نخســت بهســازی زورآبادهــا 
کــه هزینــه مــا بــرای دفتــر پایــان یافــت، ســزار مایــا21، شــهردار ریــو دفتــری را در  بــوده اســت. زمانــی 
کــرد  کــرد و زمینــه ای فراهــم  گذاشــت و بارهــا بــا مــن دیــدار  ســاختمان شــهرداری در اختیــار مــا 

کنــم. کــه یافته هــای پژوهــش را در نشســت های ماهانــه  مدیــران ارائــه 
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فاوالهــا  از حقــوق  ریــو،  ِپترســن1 در درازای همــه دگرگونی هــای ســازمان های شــهرداری  لــو 
و  دانــش  ژرف  گنجینــه ی  بــرای  سپاســگزارم،  بســیار  او  از  مــن  و  اســت  کــرده  پشــتیبانی 
گاهــی در  کارش،  کــه در ســال های انجــام ایــن پژوهــش )گاهــی در محــل  ســاعت های بســیاری 
کــرد.  گاهــی در ســاحل آرپــوادور2( بــا مــن ســپری  بازدیــد از فاوالهــا و پروژه هــای نوآورانــه آنجــا و 
کردنــد عبارت انــد از: آلفــردو ســیرکیز3،  کــه در ایــن راه مــرا راهنمایــی  دوســتان و همــکاران دیگــر 
کاســترو8. در  گالهایــز۵، آنــا پتریــک6، مارســلینو جیرمانــو7 و تانیــا  ســرجیو بســرمن4، ســرجیو ما
ســپتامبر 2008 بــا  فراخــوان آرلینــدو دیبــرت9، مجــال برگــزاری یــک دوره فشــرده در فاوالهــا، در 
کــه بازخوردهایــی از ســوی شــرکت کنندگان  مدرســه نوپــای سیاســت های عمومــی10 را داشــتم، 

کارشناســان داشــت. و همچنیــن 
کالبیــن11 بــود و مــن زمــان زیــادی  کــرد ازرائیــل  کــه از بهســازی فــاوال پشــتیبانی  نخســتین شــهردار 
ــا مــن ماننــد یکــی از بســتگان رفتــار  او را می شــناختم، و لیــا12، تانیــا13، میشــل14 و بچه هایــش ب
کــوب اســتاینبرگ1۵، دیگــر فامیــل مــن در ریــو هســتند و در ایــن پژوهــش بیشــتر  کالرا و جا کردنــد. 
گواریــب16،  کرده انــد. از اســتاد دوره لیسانســم، هلیــو جا کمــک  از آنکــه بتوانــم بربشــمرم بــه مــن 
دلگرمــی  یــک  بئاتریــس18  و  ماریــا17  آنــا  دخترانــش  و  او  کوشــش  کــه  می کنــم  سپاســگزاری 

همیشــگی برایــم بــوده اســت.
 نقــش ســازمان های جامعــه مدنی)غیردولتــی و غیرانتفاعــی( در ریــو در پیــکار بــرای حقــوق 
کارشناســان  گســتره از میــان بســیاری از  کنین آن هــا تأثیرگــذار بــوده اســت. در ایــن  فاوالهــا و ســا
ســیلوا19،  ایتامــار  همکارانــم،  از  دارم  ویــژه  ســپاس  می کنــم،  ســتایش  را  کارشــان  کــه  کار  فــدا
ــوزا24  ــرت دس ــو23 و هرب کویله ــزا  ــکون22، هلوی ــوس ِس کالودی ــوزا21،  ــون س ــدا20، جیس ــا میران مویم

)بتینهــو2۵(.
نادیــا  لوبــو28،  تریــزا  لنزهلــوت27،  روســانا  مــن،  ریویــی26  دوســتان  یــاری  و  همراهــی  بــدون 
گیلــدا و لوئیــس بالنــس30، رنــاود لینهــاردت31، فرانکویــز شــین32، ســینتیا زانوتــو33،  ربــوکاس29، 
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کار بســیار دشــوار  کانــو2 و برخــی دیگــر انجــام ایــن  بســیار دل تنــگ رزون لینگــن1، اورالنــدو و ایــالرا 
بــود.

کــه در بخــش پروژه هــای شــهری در ســال 2004 تــا 200۵ ،  مــن سپاســگزار میــال فریــر3 هســتم 
کــه  کــه پژوهشــگر مهمــان در بانــک جهانــی بــودم، میزبــان مــن بــود. کمیتــه مشــورتی  هنگامــی 
عبــارت بــود از: فرانــی لوتیــر4، فرانسیســکو بورگنهــون۵، جــرگ اینگــرام6، فرانسیســکو فیریــرا7، 
کارز11  گــوی فیفرمــن9 و ســرجیو مارگولیــس10 از بانــک جهانــی؛ جــوس بــرا میکائیــل ولکــوت8، 
گراهــام13 بــه ترتیــب از مرکــز توســعه  کارول  از بانــک توســعه بیــن آمریــکا؛ نانســی بیردســال12 و 
ج فیــوری1۵ از بخــش برنامه ریــزی و توســعه در دانشــگاه  جهانــی و بنیــاد بروکینگــز14؛ و جــور
ــوان  ــه به عن ک ــی  کس ــت،  ــرده اس ــره ب ــیار به ــی16 بس ــارا آنتون ــاری س ــاب از ی کت ــن  ــدن. ای ــج لن کال
دانشــگاه  در  بین المللــی  پیشــرفته  مطالعــات  دانشــکده  در  را  کارش  کارآمــوز  دانشــجو  یــک 
کــرد و ســپس دســتیار پژوهــش مــن در بانــک جهانــی در  جانــز هاپکینــز روی ایــن پــروژه آغــاز 

ریودوژانیــرو و نیویــورک شــد.
اعضــای فرشــتگان نگهبــان بــا میــل و رغبــت پرســش های ضــروری )از پرســش های پیش پــا 
کار بــا دســتان آن هــا بــه نتیجــه رســید،  کــه ایــن  افتــاده تــا پیچیــده( را تــا واپســین لحظاتــی 
کارلــوس ویدیــگال17، ماریــو ســرجیو  ِکنئــوس، آنتونیــو  کــه عبارت انــد از: پائولــو  پاســخ می دادنــد 
ــگزار  ــن سپاس ــی22. م کوف ــون  ــایبر21 و آلیس ــورا ش ــاین20، الئ ــم ش ــو19، جی ــورو آموروس ــروم18، مائ ب
ــرا پاســوس26 هســتم  ــز2۵ در موسســه پری ــرز لوپ گوســتاو پ ــم24 و  ــا آموری کاوالیــری23، ونی ــدو  فرنان
کنــار  کتــاب  کــه بــا مهربانــی برنامه هــای خــود را بــرای فــرآوری نقشــه ها و نمودارهــای بــه روز ایــن 

ــه اشــاره شــده همــه عکس هــا و ترجمه هــا از مــن هســتند. ک ــه جــز آن هایــی  گذاشــتند. ب
کســفورد، زمینــه  نماینــده مــن رجینــا ریــان27 و دیویــد مــک برایــد28، ســردبیر انتشــارات دانشــگاه آ
کار موشــکافانه و  کردنــد و ویرایش هــای لئــورا روس29 و  کتــاب را فراهــم  کــردن قــرارداد  نهایــی 
کتــاب را بــه ســرانجام رســاند. کســفورد، آنجــال چناپکــو30 ایــن  دلســوزانه و فراتــر از انتظــار ویراســتار آ
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ــر از بازخــورد روراســت یــک خواننــده دقیــق و باهــوش نیســت. ازایــن رو  هیــچ ارمغانــی باارزش ت
ــه،  ــتر از هم ــدال4 و بیش ــورا ران ــوی3، لئ ــاردو بنمیرگ ــن2، لئون ــان مکک ــن1، بری ــان فریدم ــن از ج م
و  دوســتان  همچــون  کــه  کســانی  می کنــم،  سپاســگزاری  پیاتــی6  لیــزا  و  لوقــود۵  آبــو  جانــت 
درســت  دادنــد،  را  کتــاب  دســت نویس  نســخه  خوانــدن  پیشــنهاد  گران قــدر  همکارانــی 

نداشــتم. را  برگه هــا  روی  گان  واژ دیــدن  تــوان  دیگــر  مــن  هنگامی کــه 
مــن از هیــات مدیــره برنامــه ابــر شــهرها7، به ویــژه جــان  ســی وایتهد8، جامــز هیمــن9، پگــی 
ج بوگلیاریلــو12 بــرای پشــتیبانی و دلگرمــی بی نظیرشــان  کــوز دآمبویــس11 و جــور دوالنــی10، جا
ــرای این کــه مــن ناچــار شــدم مدتــی مدیریــت پــروژه ابرشــهر را  سپاســگزاری می کنــم، به ویــژه ب
کمیتــه مشــورتی جهانــی13  کنــم. از آنــان و نیــز اندام هــای  کتــاب متوقــف  کار بــر روی ایــن  بــرای 
ــم16، جیــم  ج ویلهای کاســتلز14، ســر پیتــر هــال1۵، جــور پــروژه بســیار آموختــم، به ویــژه از مانوئــل 
کابانــز19، شــابیر چیمــا20، دیویــد رامــاج21، ایــرا میکائیــل هیمــن22،  لرنــر17، ایگنســی ســاچز18، یویــز 
از  همچنیــن  و  یاماموتــو26  تاداشــی  مونــرو2۵،  اینگریــد  سوســکایند24،  الری  آلتشــولر23،  آالن 
کارگــزاران هماهنگ کننــده پــروژه انریکــو اورتیــز27، مارلیــن فرنانــدز28، سیســیلیا مارتینــز29، پابلــو 
گریگــور34،  گیــراردت33، ســوزانه مــک  کوبــی31، رمــی پراودهــوم32، هربــت  گوتمــن30، پــدرو جا
کیــش ماتــور36، دینــش مهتــا37، پراتیبهــا مهتــا38، آریــف حســن39،  مونیــر نیاماتــوال3۵، اوم پرا

کیــن مابوجونجــه42 و الــود هاپکینــز43 ســپاس فــراوان دارم. داروندنــو40، مئــان ایگناســیو41، آ
کتــاب  کــه بــه ارزشــمندی ایــن پــروژه بــاور داشــتند، نوشــتن ایــن  بــدون تأمین کننــدگان مالــی 

1. John Friedmann
2. Bryan McCann
3. Leandro Benmergui
4. Laura Randall
5. Janet Abu-Lughod
6. Lisa Peattie
7. Mega-Cities Project Board
8. John C. Whitehead
9. James Hyman
10. Peggy Dulany
11. Jacques d’Amboise
12. George Bugliarello
13. Global Advisory Board Members
14. Manuel Castells
15. Sir Peter Hall
16. Jorge Wilheim
17. Jaime Lerner
18. Ignacy Sachs
19. Yves Cabannes
20. Shabbir Cheema
21. David Ramage
22. Ira Michael Heymen

23. Alan Altshuler
24. Larry Susskind
25. Ingrid Munro
26. Tadashi Yamamoto
27. Enrique Ortiz
28. Marlene Fernandes
29. Cecilia Martinez
30. Pablo Gutman
31. Pedro Jacobi
32. Remy Prud’homme
33. Herbert Girardet

34. Susanne MacGregor

35. Mounir Neamatulla

36. Om Prakesh Mathur

37. Dinesh Mehta

38. Pratibha Mehta

39. Arif Hasan

40. Darrundono

41. Me’An Ignacio

42. Akin Mabogunje

43. Elwood Hopkins
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کوشــش چشــمگیر شــدنی شــود. ژرف تریــن  شــدنی نبــود، آن هــا ایــن ریســک را پذیرفتنــد تــا ایــن 
ســپاس خــود را پیشــکش بنیــاد تینکــر1، برنامــه بــورس فولبرایــت2، بنیــاد فــورد3، بانــک جهانــی4، 
شــهردار  دفتــر  هلنــد6،  ســرمایه گذاری  صنــدوق  بریتانیــا۵،  بین المللــی  توســعه  دپارتمــان 
مرحلــه  بــا  همزمــان  درســت  گوگنهیــم8  یادبــود  بنیــاد  کمک هزینــه  می کنــم.  ریو دوژانیــرو7 

ــود. نوشــتن فراهــم شــد بســیار ارزشــمند ب
کتــاب بــا ایــن دوره طوالنــی، رنج هــا و همچنیــن خوشــی ها را بــه همــراه داشــته  کار بــر روی یــک 
کردنــد و هنــگام پیــش  اســت. خانــواده و دوســتانم در هنــگام  دودلــی مــن را در ادامــه راه یــاری 
گ پــاور10،  رفتــن مــرا دلگرمــی می دادنــد. از خواهــران معنــوی ام پگــی دوالنــی، جانــه پــرات9، مــا
کاســترو14، جودیــس رز1۵ و ربــکا  کارمــون13، نادینــه  کالرک11، لئونــی ســندرکوک12، ناومــی  نوریــن 
کار را  کــه بــا پشــتکار و بینشــش ایــن  گلدســتین16 و یــار و همــدم همیشــگی ام ریــک اســپریر17 

کــرد، ســپاس بــی پایــان دارم. شــدنی 

سپاسگزاری

1. Tinker Foundation

2. Fulbright Fellowship Program

3. Ford Foundation

4. World Bank

5. British Department for International 
Development (DFID)

6. Dutch Trust Fund

7. Mayor’s Office of Rio de Janeiro

8. A Guggenheim Memorial Foundation 
Fellowship

9. Jane Pratt

10. Meg Power

11. Noreen Clark

12. Leonie Sandercock

13. Naomi Carmon

14. Nadine Castro

15. Judith Rose

16. Rebecca Goldstein

17. Rick Spreyer
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مقدمه
کــدر و زردرنــگ شــبانه، خیابان هــای مســیر ســاحل پــرزرق  ــا تابشــی  المپ هــای بخــار ســدیم ب
کــرده اســت. ایــن  "ســاحل طالیــی "3  کابانــا1، ایپانمــا و ســواحل لبلــون2 را روشــن  کوپا و بــرق 
از جاهــای پــرآوازه آمریــکای جنوبــی )ریودوژانیــرو( بــرای "تفریــح و آفتــاب "4 اســت. پیــاده راه 
کــه رفت وآمــد خــودرو را از  ح دار سیاه و ســفید  کاشــی های ممتــاز و طــر کفپوشــی از  پهنــی بــا 
کــه "شــهر  کــه الهامــی از امــواج اقیانــوس اطلــس اســت  کــرده اســت  کابانــا جــدا  کوپا ســاحل شــنی 

کــرده  اســت. شــگفت انگیز "۵ ریــو را رؤیایــی 
ــا در ســاحل  ــر آوینــدا آتالنتیــکا6، روبــه روی دری ــا )تصویــر 1( بــا درخشــش زیبایــی ب کابان کوپا کاخ 
ــان بازتــاب  کاخ، رنــگ زرد آرامــی را از چراغ هــای خیاب ــا برپاشــده  اســت. نمــای ســپید  کابان کوپا
دربان هــای  و  پیش خدمت هــا  کســی ها،  تا درشــکه ها،  آمــد  و  رفــت  تابــش  ایــن  می دهــد. 
کنان ریــو، بچه هــای خیابــان و شــخصیت های ممتــاز  گردشــگران، ســا اونیفورم پــوش هتــل، 

را نمایان تــر می کنــد و همــه را بــه ســوی شــکوه هتــل می کشــاند.
مــن در یــک بعدازظهــر زیبــا در 30 ســپتامبر 2008، در راه نخســتین دیــدارم بــا پاتریشــیا7، شــام 
کابانــا9 در روا  کوپا کاخ  کائو8، نزدیــک  کافــه پیــاده رو ســانتا ساتیســفا دیرهنگامــی را بــا وی در 

ــوردم. کالرا10 خ ــانتا  س
ــی می کــرد و مشــتری همیشــگی آنجــا بــود. برحســب تصادف، مــن  پاتریشــیا در آن محلــه زندگ
کــه هنگامــی در  ایــن مــکان را به خوبــی می شــناختم چــون در نزدیکــی یــک ســالن یــوگا اســت 
ریــو هســتم، بعدازظهــر روزهــای سه شــنبه و پنج شــنبه بــه آنجــا مــی روم. او چشــم به راه مــن بــود 

و مــا زود همدیگــر را شــناختیم.

1. Copacabana
2. Leblon
3. Gold Coast
4. fun and sun
5. Marvelous City

6. Avenida Atlantica
7. Patricia
8. Santa Satisfacao
9. Copacabana Palace
10. Rua Santa Clara
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کابــو شناخته شــده بود(، اســت،  پاتریشــیا، نــوه دوســت مــن، خــوزه مانوئــل داســیلوا3 )کــه بــه زی 
کــه مــن او را از ســال 1968 و آغــاز ایــن پژوهــش می شــناختم. مــن بــا او و همســرش،  کســی 
کــرده  کنــون پیوندمــان را حفــظ  کــردم و مــا تا آدلینــا4، در فــاوالی نوابرازیلیــا۵ مدتــی زندگــی 
بودیــم. او یکــی از نخســتین مهاجــران و از سرشــناس ترین رهبــران اجتمــاع محلــی در نوابرازیلیــا 
ــان اصلــی ســاخته  ــاوکا6 در خیاب ــه آوینیــدا ات ــگاه، نزدیــک ب ــود. او خانــه اش را در بهتریــن جای ب
ــاز  ــود و یــک پشــت بام ب ــه اش ســه طبقه ب ــود، خان ــرده ب ک ــه بســیار هزینــه  ــرای ایــن خان ــود و ب ب

ــرای رخت شــویی و آســودن داشــت. ب

کابانا کوپا داستان پاتریشیا: از نوابرازیلیا تا 
ــمک زنان در  ــا چش ــای فاواله ــم، چراغ  ه ــن بودی گفت ــخن  ــرگرم س ــیا س ــن و پاتریش ــه م در حالی ک
کــه خبرهــای  گفتــه  بــود  کــرد. او پیش تــر بــه مــن  کابانــا آغــاز بــه درخشــیدن  کوپا دامنه هــای تپــه 
مادربزرگــش  از هنگامی کــه  کــه  گفــت  مــن  بــه  او  ندهــم،  او  بــه  را  پدربزرگــش  از ســالمتی  بــد 

گشــایش  گاپــر1 طراحــی  و در 1923  کــه بــه دســت معمــار فرانســوی جــوزف  کابانــا، هتلــی بــا شــکوه  کوپا تصویــر 1. هتــل پــاالس 
کیــو ِپســوا2 بــرای صدســالگی اســتقالل برزیــل ســاخته شــد. یافــت. ایــن هتــل بــه درخواســت رئیــس جمهــور اپیتا

1. Joseph Gire

2. Epitacio Pessoa

3. Jose Manoel da Silva

4. Adelina

5. Nova Brasilia

6.  Avenida Itaoca
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چهارده ســال پیــش درگذشــت، پدربزرگــش را ندیــده اســت. او بــه مــن  گفــت، "مــن هرگــز او 
کــه هرســال  کســی اســت  )پدربزرگــم( را ندیــدم ولــی او هنــوز زادروز مــن را بــه یــاد دارد و تنهــا 
کارت تبریــک می فرســتد و هرگــز آن را فرامــوش نمی کنــد. او بســیار در ایــن مســائل منظــم  برایــم 
ــا زندگــی می کنــم، اینجــا دنیــای دیگــری اســت. شــاید هیچ وقــت  کابان کوپا کنــون در  اســت... ا

ــا برنگــردم. ایــن بســیار ســخت اســت." ــه نوابرازیلی ــاره ب دوب
بــا  و  شایســته  خوش پــوش،  باتجربــه ی  زن  یــک  می کننــد،  "پاتی1"صدایــش  کــه  پاتریشــیا 
و  پدربــزرگ  بــا  مــن  پس ازاینکــه  ســال  نــه   ،1977 ســال  در  او  اســت.  فــراوان  اعتمادبه نفــس 
کــه هنگامــی پانزده ســال داشــت، به عنــوان  گفــت  کــرده بــودم، زاده شــد. او  مادربــزرگ او زندگــی 
کــردن را  کار  کارشــده بــود و همچنــان ادامــه داده اســت. "مــن  کارآمــوز در یــک بانــک ســرگرم 
دوســت دارم. مــن شــب ها درس می خوانــدم و مدرکــم را در رشــته مدیریــت بازرگانــی و فنــاوری 
 )Oi( ــازه را در بزرگ تریــن شــرکت تلفــن همــراه در برزیــل کار ت گرفتــم. پــس ازآن یــک  ارتباطــات 
ــد دارم.  کارمن ــج  ــا پن ــری ب ــتم و دفت ــی  هس ــات حسابرس ــتم اطالع ــر سیس ــن مدی ــردم. م ک ــاز  آغ
کار پیشــین خــود در بانــک خواهــم  مــن فکــر می کنــم در اینجــا جــای پیشــرفت بیشــتری در برابــر 

ــت." داش
کــه اســتاد علــوم رایانــه در نزدیکــی شــهر ســاحلی انگــرا دوس رایــز3 اســت،  او و بــرادرش، ماریــو2 

کردیم، 30 سپتامبر 2008. که آن شب باهم دیدار  کابانا، جایی  کوپا کافه پیاده راه  تصویر 2. پاتریشیا روبه روی من در 

مقدمه

1. Paty

2. Mario

3. Angra dos Reis
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کــه  بــود  کامیاب تریــن نوه هــای زی کابــو هســتند. پدرشــان، وندرلــی1، پســر بزرگ تــر زی کابــو 
ــده بانــک  ــوان رانن ــت به عن کار ثاب ــک  ــی ی ــود. وندرل ــرده ب ک ــا  ــان را ره ــا و مادرش ــی آن ه در بچگ
مســکن ملــی برزیــل )BNH( داشــت. او دســتمزد خوبــی دریافــت می کــرد و از مزایــای خدمــات 
کــه بایــد پشــتیبانی نکــرده  اجتماعــی بســیار خوبــی برخــوردار بــود ولــی هرگــز فرزندانــش را آن طــور 
ــا ازخودگذشــتگی بســیار، آن هــا را  ــه آن هــا ســر مــی زد. مــادر و مادربزر گشــان ب ــدرت ب ــود و به ن ب
کار  کردنــد و هــردوی آن هــا را بــرای رفتــن بــه مدرســه غیردولتــی، راه یابــی بــه دانشــگاه و  بــزرگ 

کردنــد. حرفــه ای یــاری 
کیــک تولــد  کســب درآمــد  مادرشــان خانــه دار اســت و دبســتان را بــه پایــان نرســانده و بــرای 
کم درآمدنشــین مادوریــرا2 زندگــی می کردنــد.  می پخــت. آن هــا در فــاوال نبودنــد بلکــه در حومــه 
ــن  ــرود، بنابرای ــا ب ــه نوابرازیلی ــه ب ک ــت  ــادرش نپذیرف ــد، م کردن ــی ازدواج  ــادر پات ــی پدروم هنگام
واندرلــی بــا خانــواده همســرش بــه آنجــا جابجــا شــد. هنگامی کــه آن هــا بچــه بودنــد بــه یــک 

کــه هنــوز مــادر پاتــی آنجــا زندگــی می کنــد. ــه بزرگ تــر در پاسینســیا3 )تصویــر 6( رفتنــد   خان
کابــو، بــرای او و ماریــو ماننــد یــک پــدر بــود. او در ســال 2007  عمــوی پاتــی، ونــی4، پســر دوم زی 
خ  گــر درمــان پزشــکی بهتــری می داشــت، شــاید ر کــه ا براثــر بیمــاری قلبــی درگذشــت، مرگــی 

نمــی داد.
کار خوبــی در منابــع انســانی دارد و دســتمزد درخــوری  کــه  پاتــی بــا نامــزدش زندگــی می کــرد 

گفــت: او  می گیــرد. 
کــه  کنــون اجاره نشــین هســتیم ولــی در اندیشــه خریــدن یــک آپارتمــان در نزدیکــی جایــی  "مــا ا
ــه بچــه دار  ک ــم  ــان باالیــی هســتیم. مــا تصمیــم نداری ــی می کنیــم، در همیــن خیاب کنــون زندگ ا
کشــید تــا بــه  اینجــا رســیدیم. مــا می خواهیــم از زندگــی خــود لــذت  شــویم. زمــان زیــادی طــول 

کنیــم. کار  ببریــم، نــه اینکــه تــا دم مــرگ 
ــه اش را میــان  ــه اش را در بهتریــن بخــش نوابرازیلیــا فروخــت و پــول فــروش خان پدربزرگــم، خان
کــرد و یک خانــه تــازه در منطقــه ای  کــرد. او بــا مانــده آن، همه چیــز را از نــو آغــاز  فرزندانــش بخــش 
ک در نوابرازیلیــا ســاخت؛ پــس از آن فروشــندگان مــواد مخــدر بــا  کــم و بســیار ترســنا بــا دسترســی 
کــه  کنــد... چیــزی  خشــونت او را در خیابــان و در جلــوی خانــه خــودش آزار دادنــد تــا آنجــا را رهــا 
او همیشــه دربــاره آن فکــر می کــرد، بهبــود وضــع مــردم و نگهــداری از فرزندانــش بــود. ایــن او را 
کنــون بــرای خــودش چیــزی نــدارد و مــن بــرای ســالمتی او نگــران هســتم. مــن  کامیــاب نکــرد و ا
کار را  کــه هــرگاه بــه هــر چیــزی نیــاز داشــت بــه مــن زنــگ بزنــد ولــی فکــر نمی کنــم ایــن  گفتــم  بــه او 

کســی یــاری بخواهــد... او فــردی بســیار آزاده اســت." بکنــد. او دوســت نــدارد از 
گرفتیــم و آن را نیــز حســاب  کســی  پاتــی بــا پافشــاری هزینــه شــام را پرداخــت و ســپس بــا هــم تا
کــه بــه دردســر بیفتــم و از آنجــا  کــرد و بــه آپارتمــان مــن برگشــتیم. او بــا مــن آمــد چــون نگــران بــود 

1. Wanderley
2. Madureira
3. Paciencia
4. Waney
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ک اســت  ــا ــه خطرن ک ــرد  گمــان می ک ــان یافــت،  ــا پای گفتگــوی م ــه  ک ــود  ــه نزدیــک نیمه شــب ب  ک
گرچــه ایــن نگرانــی از مهربانــی او در برابــر مــن به عنــوان  کــه مــن تنهــا به ســوی خانــه برگــردم. 
یــک  دیدارکننــده )و دوســت پدربزرگــش( بــود امــا بخــش بیشــتر آن برآمــده از تــرس نهادینه شــدۀ 
کــرده اســت.  کنونــی او و زندگــی پدربزرگــش درســت  کــه شــکافی میــان زندگــی  خشــونت بــود 
کابــو را بــرای دیــدن نامــزدش بــه آپارتمانــش در  کــه او هیــچ گاه زی  همچنیــن ایــن واقعیــت 
ــا دعــوت نکــرده اســت نشــان  می دهدکــه هنــوز در ذهــن او ناامنــی زندگــی در حاشــیه  کابان کوپا

ــت. ــده اس زدوده نش
کاری را  کــه نوشــته بــود به تازگــی  در ۵ ژانویــه ســال 2009، پاتریشــیا یــک ایمیــل بــرای مــن فرســتاد 
کــه ماننــد یــک شــرکت  در حسابرســی سیســتم های داخلــی دانشــگاه غیردولتــی استاشــیو دســا1 
کــرده اســت. او هیجــان زده اســت چــون ایــن زمینــه و موضــوع پایان نامــه ارشــد  بــزرگ بــود آغــاز 
ــا پایــان ســال 2009  کار بمانــد، آپارتمــان را ت گــر در ایــن  کــه ا کــرده اســت  او بــود. او برنامه ریــزی 

کنــد. خریــداری 
کابانــا دور اســت ولــی ایــن دوری بــرای پاتریشــیا  کوپا امــروزه، نوابرازیلیــا، ســواره تنهــا 4۵ دقیقــه از 
ــا آن هــا  ــه مــن در پژوهــش آغازیــن در ســال 1969 ب ک کســانی  ســه نســل اســت. همــه نوه هــای 
کامیابی هــای او یــک  کــردم، ماننــد پاتریشــیا از فــاوال جابجــا نشــده بودنــد. به راســتی،  دیــدار 
کاری ندارنــد و بیــش از یک ســوم از آن هــا  کنــون هیــچ  نمونــه جــدا بــود. بیشــتر از نیمــی از نوه هــا ا
کــه در مجتمع هــا هــم زندگــی می کننــد را نیــز  کســانی  گــر  هنــوز هــم در فاوالهــا زندگــی می کننــد )ا

به حســاب آوریــم ایــن انــدازه بــه نیــم می رســد(.

کومبا2 تا مجتمع  تولیمبو3 کاتا داستان سابرینا: از 
کردنــد، بــا وجــود برخــی  پدربــزرگ و مادربــزرگ ســابرینا نیــز ماننــد زی کابــو بــه ریــو مهاجــرت 
کــه پــدر و مادرشــان زاده فاوالهــا بــود امــا ســابرینا چنــدان خــوش شــانس  کســانی  مزیت هــا بــرای 
گشــود  کومبــا چشــم بــه جهــان  کاتا نبــوده اســت. پــدرش نیلتــون در ســال 1943 در فــاوالی 
ــی  ــان بچگ ــت. از هم ــا اس کابان کوپا ــی  ــاس4 در نزدیک ــو فریت ــوا رودریگ گ ــای ال ــه تپه ه ــه در دامن ک
کــه بســیار باهــوش اســت و پدرومــادرش او را بــه یــک مدرســه غیردولتــی فرســتادند.  روشــن بــود 
هنگامی کــه نیلتــون را دیــدم و بــه پرســش های مــن پاســخ داد، بــه زودی ارزش ایــن پژوهــش را 
کار بــا مــن را داشــت  کنــد. او بیــکار بــود و زمــان موردنیــاز بــرای  کــه مــن را یــاری  دریافــت و خواســت 
کــرده  ــا او زندگــی  کــه ب ــود  ــود. او دوســت نزدیــک مارگاریتــا۵ ب ــر ب گام از مــن جلوت و همیشــه یــک 
گروه هــای  کمــک می کردنــد و مــن را بــا  بــودم و هــردوی آن هــا بــرای فهــم مشــاهده ها بــه مــن 
کویتــا6 نیــز همــراه مــن بودنــد. اجتماعــی آشــنا می کردنــد و در ســفرهای پایــان هفتــه بــه جزیــره پا
1. Estacio de Sa
2. catacumba
3. To limbo
4. Lagoa Rodrigo Freitas
5. Margarida
6. Island of Paquetá
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بــا همســرش نیوســا1 آشــنا شــد.  کومبــا در ســال 1970  کاتا از ویرانــی  نیلتــون درســت پیــش 
کوچــک در یکــی از پروژه هــای مســکن  کومبــا بــه آپارتمانــی  کاتا کنان  آن هــا نیــز ماننــد دیگــر ســا
پنــج  آپارتمــان  از ده هــا  ایــن پروژه هــا  تپــه جابجــا شــدند.  گواپــور3 در آن ســوی  کویتونگــو2 و 
کــه ارزش زمیــن آن  طبقــه بــدون آسانســور و یکســان در بخش هــای ناپســند شــهر برپاشــده بــود 
گواپــور رفتنــد، ســاخت دیوارهــای  بســیار پاییــن  بــود. هنگامی کــه نیلتــون و نیوســا بــه آپارتمــان 
کــف،  بتــن  ســاختمان بــه پایــان نرســیده بــود، درون آپارتمان هــا؛ حتــی حمــام در نداشــت، 
کــرد. کلیــد ورودی یــک آپارتمــان، می شــد همــه آپارتمان هــای دیگــر را بــاز  ســیمان بــود و بــا 

کــرد، درحالی کــه پیش تــر بارهــا در  کاری در پلیــس نظامــی پیــدا  همین کــه نیلتــون از فــاوال رفــت، 
کار می کــرد و پایــان هفتــه   کارخانــه دوزندگــی  کام مانــده بــود. نیوســا روزانــه در  کار نــا یافتــن ایــن 
و بعدازظهرهــا در خانــه دوزندگــی می کــرد. هشــت ســال پــس ازآن بچــه دار شــدند. ســابرینا4 در 
ــه جهــان  ــرش، ســامیال۵، پنــج ســال پــس  از او چشــم ب کوچک ت ســال 1978 زاده شــد و خواهــر 
کوچــک بــود، بنابرایــن نیلتــون آن را  گشــود. آپارتمــان بــا یــک اتــاق خــواب، بســیار برایشــان 
کــرد. او خانــه ای  فروخــت و بــا پــول آن خانــه ای در زمینــی نزدیــک همــان مجتمــع آپارتمانــی بنــا 
کمــی چندیــن تــن از آشــنایان در  ــاز ســاخت و در زمــان  ــا یــک پشــت بام ب جــادار در دو طبقــه ب
کنــار او خانه هایــی را ســاختند. ســرانجام، آن هــا جایــی امــن را بــرای خانــواده بــا ســه پارکینــگ 
کــه خانــواده خــود را  گرفتنــد  و دروازه هــای آهنــی قفــل دار ســاختند. نیلتــون و نیوســا تصمیــم 
گســترش ندهنــد و تنهــا همیــن دو فرزنــد را داشــته باشــند تــا بتواننــد بــرای آن هــا همــه امکانــات 
کــه ســابرینا پانزده ســاله بــود. آن هــا  ــاره دیــدم  کننــد. مــن در ســال 1993 آن هــا را دوب را فراهــم 
بــرای زادروزش یــک رایانــه رومیــزی خریــده  بودنــد. مــا همگــی بــه اتــاق او در طبقــه بــاال رفتیــم 
دســت بافتی  تــوری  پوشــش  کــه  آرایــش ســرخابی رنگش  میــز  چهارپایــه  روی  او  آنجــا  در  کــه 
داشــت نشســته بــود، آن هــا بــا حــس غــرور و شــور او را بــه مــن نشــان دادنــد. هنگامی کــه نیلتــون 
کــه او چــون نمی خواهــد دختــرش بــا پســری پیونــد داشــته باشــد، ســابرینا را از به کارگیــری  گفــت 
گذشــته  کــه چگونــه در آن اتاق خــواب، آینــده و  اینترنــت بــاز داشــته اســت، بــه ایــن فکــر  کــردم 
ــرای مخالفــت  ــپ و آبرانتــس6 ب ــرای پدرومادرهــا در آرمِب ــی ب ــر شــده اند. انگیزه هــای فراوان درگی
ــا ســابرینا  ــار در ســال 2008 ب ــود. مــن واپســین ب ــا آموختــن، خوانــدن و نوشــتن فرزندانشــان ب ب
کــه ســی ســاله بــود و ازدواج کــرده بــود، بچــه نداشــت و بیــکار بــود. او بــرای یافتــن  کــردم  گفتگــو 
کاری می رفــت ولــی ســرخورده بــود.  کــرده بــود و پیوســته بــه مصاحبه هــای  کار بســیار جســتجو 
کــه یکــی از ســه دانشــگاه  کــرد  او شــش ســال پیــش تحصیــل را در دانشــگاه استاشــیو دســا آغــاز 
ــابرس  ــی حس ــه پات ک ــت  ــی اس ــن همان جای ــادف ای ــب تص ــود. برحس ــل ب ــی برزی ــزرگ غیردولت ب

سیســتم های داخلــی آنجــا اســت.
1. Neusa
2. Quitungo
3. Guapore
4. Sabrina
5. Samela
6. Abrantes
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دانشــگاه،  دوم  ســال  در  ولــی  بــود  خوبــی  دانشــجوی  او  شــود.  وکیــل  می خواســت  ســابرینا 
ــد، افتــاد و مــچ پایــش شکســت. او بیمــه  ــه دنبــال اتوبــوس می دوی کالس ب هنگامی کــه پــس از 
گذرانــد  گرفتــه  گــچ  درمانــی نداشــت، ازایــن رو او بــه بیمارســتان دولتــی رفــت. او دو مــاه را بــا پــای 
بهبــود  به درســتی  او  پــای  ولــی شکســتگی  راه می رفــت  بــا چوب دســتی  نیــز  مــاه  و چندیــن 
کــه جراحــی  گفــت  ــه آن هــا  ــه پزشــک خصوصــی بردنــد، ب نیافــت. هنگامــی پدرومــادرش او را ب
کــه او نمی توانســت  به خوبــی انجــام نشــده اســت و عــوارض آن شــاید ادامــه داشــته باشــد. ازآنجا
گزینــه او بــرای رفتــن بــه دانشــگاه بــود، ناچــار  از پله هــای اتوبــوس بــاال و پاییــن بــرود و ایــن تنهــا 

کــه مرخصــی بگیــرد. شــد 
خانــواده از پــس هزینــه درمــان او نــزد پزشــک خصوصــی بــر نمی آمــد. برایــن اســاس ســابرینا 
کارمنــد رســمی  کــرد. چــون او را به عنــوان یــک  کار بازاریابــی از راه دور را بــرای یــک شــرکت آغــاز 
یــا  مزایــا  و هیچ گونــه  دریافــت می کــرد  اندکــی  بســیار  بنابرایــن دســتمزد  نکردنــد،  اســتخدام 
کار را دریافــت نمی کــرد. او شــش روز هفتــه و هــر روز 10 تــا 12  حمایــت تضمین شــدۀ قانــون 
کار می کــرد و هنگامی کــه او و همکارانــش خواســتار حقــوق خــود می شــدند بــه آن هــا  ســاعت 

کننــد. کار را رهــا  کارشــان ناخرســندند، می تواننــد  گــر از  کــه ا می گفتنــد 
گوشــش را از دســت  ــر به کارگیــری پیاپــی هدفــن، شــنوایی یــک  پــس از ســه ســال، ســابرینا براث
ــی  ــود ول ــز فــروش شــده ب ــده جوای ــرد برن کار می ک ــه در آنجــا  ک داد. باوجوداینکــه در 2-3 ســالی 

بــه ســادگی برکنــار شــد.
کالس هــای شــبانه در دانشــگاه آشــنا شــده بــود، در یونیبانکــو، یکــی از  کــه بــا او در  نامــزد ســابرینا 
کار موقتــی در بخش بانکداری  که  کــرد  کمک  کار می کــرد. او بــه ســابرینا  بانک هــای اصلــی برزیــل، 
کنــد. بانــک بــرای پرداخــت نکــردن هزینه هــای دســتمزد تمــام وقــت  الکترونیکــی یونیبانکــو پیــدا 

کــرد. کســی دیگــر را اســتخدام  کمتــر از یــک ســال نگــه داشــت و ســپس  و مزایــا، او را بــرای 
کردنــد. آن هــا نمی توانســتند یــک آپارتمــان  ــا پافشــاری نامــزدش آن هــا در ســال 2004 ازدواج  ب
کردنــد. شــوهر ســابرینا بــرای درآمــد بیشــتر،  گواپــور اجــاره  بخرنــد، ازایــن رو آپارتمانــی را نزدیــک 

کــرد. شــغل دومــی را به عنــوان تبلیــغ یــک ســاندویچی در پیــاده رو پیشــه 
ــرای پیشــرفت  کــم می بینــم، چــون او دو شــغل دارد و ب گفت،"مــن شــوهرم را  ــه مــن  ســابرینا ب
کــه در  کار  کنــد. خانــه مــا در مــکان امنــی نیســت، مــن می ترســم  زندگی مــان مجبــور اســت 
آپارتمــان تنهــا بمانــم. ازایــن رو هنگامی کــه او خانــه نیســت مــن بــه خانــه پدرومــادرم مــی روم. 
ــه  ک ــدرم  ــت. پ ــوب اس ــم خ ــرای او ه ــن ب ــد، بنابرای ــه می ترس ــدن در خان ــا مان ــم از تنه ــادرم ه م
کنــون بازنشســته شــده اســت و بــه پــول بیشــتری نیــاز  کار بــود ا به عنــوان نگهبــان شــب مشــغول 

ــت." ــا دور اس ــه از اینج ــت و همیش ــرد اس ــنده دوره گ ــک فروش ــون او ی کن ــت و هم ا داش
آغــاز امیدوارانــه ســابرینا بــرای وکیــل شــدن، هماننــد اســتخوان پــای او شــکننده بــود و به راحتــی 
کنــون در یــک  شکســته شــد. خانــواده اش از فــاوال و از مســکن عمومــی جابجــا شــدند و او ا
ــا یــک رخــداد  ــای وکیــل شــدنش ب ــی رؤی آپارتمــان اجــاره ای قانونــی در شــهر زندگــی می کنــد ول

ازهم پاشــیده بــود.

مقدمه
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ــه مــن در ادامــه بررســی  ک ایــن داســتان ها، پیرامــون بســیاری از جســتارهایی بنیادیــن اســت 
کردنــد، رونــدی  کــرد. هــر دو بــا مهاجــرت خانــواده  از درون برزیــل بــه ریودوژانیــرو آغــاز  خواهــم 
کــه در درازای دوره ایــن پژوهــش از یــک جهــان روســتایی به ســوی یــک جهــان بیشــتر شــهری 
کــرده اســت. هــر دو داســتان، نشــان دهنده پیشــرفت های روشــنی از نســل هایی اســت  گــردش 
کــه بهبــود در ســطوح آمــوزش و اســتاندارد های زندگــی و انجــام نقــش حیاتــی شــغل در ایــن 
کلمــه دگرگــون  پیشــرفت  را داشــته اند و هــر دو پیــکاری بــرای "جنتــه شــدن "1 )بــه معنــای واقعــی 
ــه یــک  ــا از یــک آدم هیــچ کاره ب ــی شــدن ی ــه مرئ ــودن ب ــی ب ــرد، حرکــت از نامرئ ــه یــک ف شــدن ب
آدم ارجمنــد دگرگــون شــدن( را داشــته اند. بــا اینکــه داشــتن تحصیــالت دانشــگاهی ســابرینا را 
در 8درصــد فرزنــدان موفــق ایــن پژوهــش قــرار مــی داد2 ولــی جنتــه به حســاب نمی آیــد و شــمار 
کــه بــه نظــر می رســد بــه جایــی رســیده انــد، همیشــه نگــران  انــدک دیگــری ماننــد پاتریشــیا 

جایــگاه نامطمئــن خــود هســتند.
کوتــاه همچنیــن یــک افزایــش خشــونت و به ویــژه خشــونت مرگبــار را بــرای  ایــن دو نوشــته 
کــردم، نشــان می دهــد. راه یابــی مــواد  گذشــته بررســی  کــه مــن در چهــل ســال  مــردم و جاهایــی 
افیونــی و جنــگ افــزار بــه فاوالهــا، از میانــه دهــه 1980 آغــاز شــد و ســطوح باالیــی از آدمکشــی در 
کــه جنــگ  گروه هــای رقیــب مــواد مخــدر  فاوالهــا و شــهر و فضایــی از تــرس را شــکل داده اســت. 
افــزاری به مراتــب پیچیده تــر از جنــگ افــزار پلیــس  دارنــد، از فاوالهــا بــرای دادوســتد مــواد بهــره 
کــه ایــن تــرس همــراه با خشــونت در پیرامــون خانه  می گیرنــد. در داســتان زی کابــو خواهیــم دیــد 
کــرد؛ تــرس در پافشــاری پاتریشــیا  و در خیابــان محــل زندگــی ، وی را ناچــار بــه رفتــن از نوابرازیلیــا 
گذاشــتن دروازه هــای آهنــی قفــل دار  کســی تــا هتــل؛  ــا تا ــا مــن پــس از شــام ب در همــراه شــدن ب
گواپــور؛ و تــرس تنهــا مانــدن ســابرینا در  بــرای ســاختمان بــرای نگاهبانــی از خانــواده نیلتــون در 
خانــه نمایــان اســت. تــرس از خشــونت بــه پاییــن تپــه فاوالهــا رســیده اســت و بــه زندگــی روزانــه 
کــرده اســت. مــردم نه تنهــا در شــب بــا  کابانــا و ایپانمــا رخنــه  کوپا حتــی در محله هــای رده یــک 
گــذر می کردنــد، بلکــه حتــی راننده هــا هــم از یــورش بــه هنــگام  حــس پریشــانی از خیابان هــا 
گذشــتن از چراغ قرمــز میــان ســاعات  ایســتادن پشــت چــراغ راهنمایــی بیــم دارنــد، به طوری کــه 

ده شــب تــا شــش بامــداد قانونــی و آزاد شــده اســت.
گفتگــو  کــردن بــا فرزنــدان و نوه هــای شــرکت کننده در پژوهــش آغازیــن چندیــن نکتــه  دیگــر را 
آشــکار ســاخت: بدبینــی سیاســی جوانــان تحصیل کــرده؛ تأثیــر اســتاندارد های مصــرف جهانــی 
گرایش هــا و انتظــارات مــردم از زندگــی روزانــه؛ و ارزشــمندی  در شــکل گیری نیازهــا، خواســته ها، 

شــغل به عنــوان راهگشــایی بــرای آینــده آن هــا.

زمان، فضا، دگرگونی
کــه همــگام بــا بزرگ تریــن دگرگونــی  کتــاب بــر پایــه چهــل ســال پژوهــش نوشــته شــده اســت  ایــن 
جمعیــت در تاریــخ بشــر، دگرگونــی بــه یــک جهــان شــهری اســت. صدســال پیــش، تنهــا ده 

1. Become Gente
کرده اند. کرده اند و 4 درصد دیگر فرزندان مدرک دانشگاهی  را دریافت  کامل  2. 4 درصد آ ن ها پاره ای از درس های دانشگاه را 
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کنــون بــه بیــش از ۵0 درصــد رســیده اســت  درصــد مــردم جهــان در شــهرها زندگــی می کردنــد؛ ا
کمابیــش همــه ایــن رشــد  کــه بــه 7۵ درصــد برســد.  و تــا ســال 20۵0 پیش بینی شــده اســت 
شــهری در شــهرهای جنــوب جهــان )آســیا، آفریقــا، آمریــکای التیــن( خواهــد بــود و بیشــتر ایــن 
نوابرازیلیــای زی  آلونک هــا و زورآبادهایــی ماننــد  جمعیــت در "ســکونتگاه های غیررســمی"، 

ــود. کومبــای نیلتــون خواهــد ب کاتا ــو و  کاب
کنان در زمین هــای بایــر و یــا نامطلــوب و بــدون رعایــت  ایــن محله هــا تدریجــی و بــه دســت ســا
هنجارهــا، اســتانداردها و ضوابــط منطقه بنــدی "شــهر رســمی" ســاخته می شــوند ولــی بخــش 
جدایی ناپذیــری از اقتصــاد، جامعــه و سیاســت شــهری هســتند. در بســیاری از مــوارد و بــه 
دالیــل فراوانــی ماننــد بوروکراســی نادرســت و فراینــد مجوزدهــی منســوخ، ایــن ســکونتگاه ها نــه 

اســتثنا بلکــه بــه نــرم بســیاری از شــهرها بــدل شــده اند.
به طور کلــی باوجــود چنــد دهــه  مداخلــه سیاســت های محلــی، اســتانی و ملــی، مؤسســات 
گروه هــای اجتماع محــور، رشــد ســکونتگاه های  مالــی بین المللــی و ســازمان های غیرانتفاعــی و 
گرفتــه اســت. ســکونتگاه های نــو پرشــتاب تر از محله هــای  غیررســمی از رشــد شــهرها پیشــی 

ــته اند.1 ــهری پیوس ــات ش ــبکه های خدم ــه ش ــا ب ــد و ی ــا یافته ان ــین ارتق پیش
کــه  کامــل شــهروندی در شــهرهای  پیامــد محرومیــت یــک میلیــارد تهیدســت شــهری از حقــوق 
محــل زندگــی آن هــا، بــه بی بهــره شــدن شــهرها از ســرمایه فکــری ایــن مــردم و ظرفیت هــای 
حــل مســئله و همچنیــن بی بهــره شــدن از شــمار فراوانــی از تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان 
و شــهروندان شــهر انجامیــده اســت. بــه حاشــیه رانــده شــدن چهــار تــن از هــر ده شهرنشــین در 
ــداری محیط زیســت در پــی دارد  ــرای امنیــت فــردی و پای جهــان جنــوب، پیامدهــای منفــی را ب
کالن شــهر اســت. نابرابــری بــاالی پیونــد خــورده بــا خشــونت  گســتره آن فراتــر از شــهر یــا منطقــه  کــه 
کاهــش داده اســت. همه گیــر، نشــاط و اعتمــاد مــورد نیــاز بــرای حفــظ قــرارداد اجتماعــی درســت را 
پســرفت تهیدســتان شــهری بــه ســکونت در حاشــیه  ها، ماننــد مرداب هــا، جاهــای دفــن زبالــه، 
اداری  ســاختمان های  و  کارخانه هــا  مــکان  یــا  و  ســنگالخی  تپه هــای  دامنــه  گورســتان ها، 
کم درآمــد  ــرای مــردم  ــه ب ک ــرده اســت. هــر جــا  ک کوسیســتم شــهری را آســیب پذیرتر  رهاشــده، ا
روبــه رشــد تدبیــری نشــده و بســتر بــرای هــزاران تــازه وارد آمــاده نشــده، ســکونتگاه ها بــه مناطــق 
کنــار  بحرانــی محیط زیســتی ماننــد بســتر رودخانــه، آبگیرهــا، درون جنــگل حفاظت شــده و 
گســترش یافته انــد. هنگامی کــه ایــن شــمار فــراوان مــردم جایگاه هــای  برکه هــای جــزر و مــد2 
آلودگــی  ندارنــد،  بهداشــت  و  شــهری  آب  بــه  دسترســی  و  مســکن  ســاخت  بــرای  درخــور 

گریز ناپذیــر اســت. رودخانه هــا، آبگیرهــا و تاالب هــا بــه دســت آدمــی  
در پیــکار ناامیدکننــده ای بــرای تبدیل شــدن بــه "شــهری جهانــی"، بــا همــه تســهیالت فّناورانــه 
ورود  و  کســب و کار  مکان هــای  در  ســرمایه گذاری  رقابــت  بــرای  نیــاز  مــورد  زندگــی  شــیوه  و 
بــه جامعــه اطالعاتــی، فقــر خــود بــزه پنداشــته شــده و نابرابــری نادیــده انگاشــته می شــود. 

1.  Encyclopaedia Britannica Online, s.v. "Brazil," www.britannica.com/EBchecked/
topic/78101/Brazil (accessed June 24, 2008).

که با آب دریا پر می شود. )مترجمان( Tide Pools .2: استخرهای جزرومدی مناطقی بر روی سنگ اقیانوس هستند 
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ــا ایــن زمینــه آســیب پذیر و  ــه ب ــه چگون ک ــه ایــن بســتگی دارد  بااین وجــود آینــده ایــن شــهرها ب
کار تحصیل کــرده، آب آشــامیدنی ســالم،  گرفتــه در آن برخــورد شــود. نبــود نیــروی  شــرایط قــرار 
کشــته شــدن  بــرق همیشــگی و یــا فضــای بــاز، شــاید بازدارنــده ســرمایه گذاری شــود ولــی تــرس از 
کار یــا آســیب بــه بچه هــا در راه بازگشــت از مدرســه نگرانــی بســیار بزرگ تــری اســت. در مســیر 

ــان  ــز نمای ــمال نی ــهرهای ش ــد در ش ــوب می توان ــهرهای جن ــای ش ــن چالش ه ــره ای ــاب پیک بازت
کــه درون هــر شــهر جهــان  کــوالژ نمایانگــر آن اســت  شــود. تصویــر 3، به عنــوان یــک تصویــر 
اول، یــک شــهر جهــان ســوم بــا مرگ و میــر نــوزادان بــاال، ســوءتغذیه، بیــکاری، بی خانمانــی و 
ــا دارایــی،  گیــردار اســت و درون هــر شــهر جهــان ســوم، یــک شــهر جهــان اول ب بیماری هــای وا
کــه چگونــه ایــن دو جهــان بــرای  فّنــاوری، مــد و فرهنــگ بــاال وجــود دارد. پرســش ایــن اســت 

کننــد. کار  گــون، پرجنب وجــوش و همســاز بــا همدیگــر  گونا آفریــدن یــک شــهر 
دانســتن چگونگــی محرومیــت مــردم تهیدســت ریــو، بــه دریافــت بهتــر پویایــی فقــر شــهری، 
کمــک می کنــد. پژوهش هــای بســیاری در ایــن راســتا  همچنیــن پویایــی پیشــرفت شــهری 
کتاب هــای  برجســته بســیار نوشته شــده اســت ولــی هنــوز افســانه برپــا  انجام شــده اســت و 
گشــوده  مانــده اســت. گیــر و دربرگیرنــده "بــا آزادی و عدالــت بــرای همــه " نا کــردن یــک شــهر فرا

کشــش ریودوژانیــرو  کــه  کتــاب برآینــد چهــار دهــه پژوهــش دنبالــه دار دربــاره مردمانــی اســت  ایــن 
کــه طبقــه ســرآمد شــهری  کشــید و خانه هایشــان را در جاهایــی ســاختند  آن هــا را به ســوی خــود 
کار در ســال 1968  کــه مــن در آغــاز  کســانی  کــرده بــود. بــا پیگیــری سرگذشــت زندگــی  آن را رهــا 
کــه از چشــم انداز زمانــی و لحظــه ای  کــرده ام  کوشــش  کــردم،  گفتگــو  در فاوالهــای ریــو بــا آن هــا 
گفتگــو  ــر بــروم و رشــته های پیونددهنــده دگرگونی هــا درگــذر زمــان و مــکان را ببینــم. از راه  فرات

تصویــر 3. هــر شــهر جهــان ســوم یــک شــهر جهــان اول در خــود دارد و هــر شــهر جهــان اول یــک شــهر جهــان ســوم دارد. 
ــر شــهرها بــه دســت اســتفان هاورانیــک1، 1990(. ــرای پــروژه اب )کــوالژ ب

1. Stephan Hawranick
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بــه پرســش های  پاســخ  بــه دنبــال  مــن  آغازیــن،  نو ه هــای مصاحبه شــوندگان  و  فرزنــدان  بــا 
کنونــی از ســه محلــه  جابجایــی میــان نســلی فقــر هســتم و بــا نــگاه نــو بــه ترکیــب جمعیــت 
کــه دگرگونــی ایــن محله هــا چگونــه بــوده اســت و آیــا  کــرده ام تــا دریابــم  کوشــش  نمونــه پژوهــش، 

ــر شــده اســت. ــا بیش ت کاهش یافتــه اســت ی شــکاف میــان آن هــا و شــهر 

پژوهش نخست
کــه بــرای پژوهــش  نخســتین در ســال 68-1969 برگزیــده بــودم در ســه بخــش  ســه فاوالیــی 
ریودوژانیــرو و در جاهایــی بــود  کــه مردمــان تهیدســت می توانســتند در آنجــا زندگــی  کننــد: 
ــر روی یــک تپــه شــیب دار در بخــش ثروتمنــد جنــوب؛ 2- نوابرازیلیــا،  کومبــا، فاوالیــی ب کاتا  -1
کاســیاس1،  کــم شــیب در بخــش شــمال صنعتــی؛ و 3- دوکــو ِد  فاوالیــی در زنجیــره تپه هــای 
کنــار تاالبــی شناخته شــده  بــا شــهرداری جــدا، در جایــی هموارتــر، در مــرز شــمالی شــهر ریــو 
کــه در آنجــا ســه فــاوال و پنــج  بانــام بایکســادا فلومیننســه2 )زمین هــای پســت از ایالــت ریــو(، بــود 
کــردم )تصویــر 4 جایگاه هــای ایــن  تفکیــک  بــدون خدمــات بــه نــام "لوتیامنتو هــا"3 را بررســی 

ســه بخــش را نشــان می دهــد(.
کــرده اســت:  گســترش ریــو از مرکــز به ســوی بیــرون پیــروی  شــکل گیری هــر ســکونتگاه از الگــوی 
گرچــه چنــد خانــه از ســال 1930 در آنجــا بــوده اســت(؛  کومبــا در ســال 1940 ســکونتگاه شــد )ا کاتا
کــم آن هــا  کاســیاس در ســال 1960 بــه وجــود آمدنــد. ترا نوابرازیلیــا در ســال 19۵0؛ و فــاوالی 
کومبــا 110  کاتا ــا دیرینگــی آن هــا و نزدیکــی بــه مرکــز داشــت. در زمــان پژوهــش،  پیونــد وارونــه ب
کاســیاس  کیلومتر مربــع پهنــا داشــت(؛ نوابرازیلیــا 34 هــزار نفــر و  هــزار نفــر )همــه فــاوال تنهــا یــک 
کاهش یافتــه  کــم آن هــا از مرکــز به ســوی بیــرون  کــم داشــتند و ترا کیلومتــر مربــع ترا 1400 نفــر در هــر 
گســتره داشــت تنهــا 600 هــزار نفــر  کیلومترمربــع  کــه 442  کاســیاس  اســت. روی هم رفتــه شــهر 

جمعیــت داشــت.
گرفته شــده اســت،  کیلومتر مربــع در نظــر  کــم امــروزه در شــهر ریــو بــاالی 4.7 نفــر در هــر  بــرای ترا
کیلومتــر مربــع  کــم در فاوالهــای ریــو نزدیــک بــه 10 برابــر بیشــتر، 31.7 نفــر در هــر  در حالی کــه ترا

اســت )ایــن تنهــا مربــوط بــه نوابرازیلیــا در ســال 1968 بــود(.4
کلبه هــای  کومبــا، دریکــی از  کاتا کــردم. در  مــن در هرکــدام از ایــن ســه منطقــه، شــش مــاه زندگــی 
کار می کــرد(، بــرادرش و دو فرزنــدش زندگــی  کابانــا  کوپا کــه در  چوبــی۵ بــا مارگاریتــا، )خدمتــکاری 
ــه یــک آپارتمــان در پــروژه  ــه آنجــا برگشــتم آن هــا ب ــردم )تصویــر ۵(. هنگامــی در ســال 1973 ب  ک

کویتونگــو جابجــا شــده بودنــد )تصویــر 6(. مســکن عمومــی بــه نــام 
ــی روش  ــا در دوره های ــرای آن ه ــده و ب ــی برگزی کار میدان ــرای  ــی را ب گروه ــجویان،  ــان دانش از می
1. Duque de Caxias
2. Baixada Fluminense
3. Loteamentos
4. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, and Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (2000).
5. Barracos
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گیتولیــو وارگاس1  ــه نهــاد مدیریــت شــهری برزیــل و بنیــاد  پژوهــش را آمــوزش دادم و آن هــا را ب
کردیــم. در هــر بخــش، نمونــه تصادفــی را از  گفتگــو  کــردم. مــا روی هم رفتــه بــا 7۵0 نفــر  معرفــی 
کــردم و یــک نمونــه راهنمــای  گزینــش  گروه هــای ســنی 16 تــا 6۵ ســال  میــان 200 زن و مــرد در 
یــک رهبــر  کــه به عنــوان  برگزیــدم  را به عنــوان رهبــران ســازمان های اجتماع محــور  ۵0نفــری 

مرجــع2 بــرای دیگــران شــناخته شــده بودنــد.3
ــرده ام.  ک ــه  ــا مراجع ــی و راهنم ــه تصادف ــون نمون ــروه همچ گ ــن دو  ــه ای ــاب ب کت ــن  ــر ای در سراس
کــه اینــان  کنان عــادی در برابــر "بهترین هــای فــاوال "4 بــود  هــدف مــن مقایســه مســیر زندگــی ســا

بیشــتر مــرد، مســن و بــا پوســت روشــن بودنــد و تحصیــالت بهتــر و درآمــد باالتــر داشــتند.۵
کــه دربرگیرنــده ماتریــس  گرفتیــم  کار  بــرای هــر دو نمونــه یــک ابــزار پیمایشــی تفصیلــی را بــه 
ــه دگرگونی هــای پیشــینه ســکونت، شــغلی، تحصیــالت و  ک ــود  تاریخچــه زندگــی سال به ســال ب
گفتگــو دنبــال می کــرد.6 نتایــج را بــا ده هــا  پیشــینه خانوادگــی را از هنــگام تولــد هــر فــرد تــا هنــگام 
و داده هــای سرشــماری  تاریخچــه محلــه  بازســازی  زمینــه ای  آزاد، مصاحبه هــای  مصاحبــه 

ــق دادم.7 ــزارش تطبی گ ــدارک و  ــه ها، م ــود، نقش موج
1. Getulio Vargas Foundation
2. Opinion Leader
گزینــش خانوارهــا بــا به کارگیــری جــدول اعــداد تصادفــی، پــس از نقشــه برداری و شــماره گذاری هــر  گام انجــام شــد: )1(  3. ایــن در دو 
گونــه سیســتماتیک )1 در هــر 2/۵( از یــک فهرســت در حــال اجــرا از هــر عضــو خانــوار بیــن 16 و  گزینــش افــراد بــه  خانــوار و ســپس )2( 
کنان جوامــع بــه  6۵ ســال. به این ترتیــب، به جــای نتیجه گیــری از نمونــه ای از خانوارهــا، مــن توانســتم یــک نمونــه تصادفــی از ســا

کســی قــرار نداشــت. دســت آورم. در برخــی از خانوارهــا بیــش از یــک نفــر در نمونــه و در برخــی 
4. Favela Elite
کار مــن بــا پروفســور فرانــک بونیــال )Frank Bonilla( در موسســه فّنــاوری ماساچوســت )MIT( الهــام  ۵. ایــدۀ "بهتریــن " نمونــه، از 
کــه می توانــد ســناریوهای آینــده را  گســترده در ونزوئــال و خلــق یــک شبیه ســاز بــود  کــه او سرپرســت یــک پژوهــش   گرفته شــده 

نمایــش دهــد.
ج بــاالن )Jorge Balan(، هارلــی براونینــگ )Harley Browning(، الیزابــت ژلیــن  6. ماتریــس تاریخچــه زندگــی از پژوهــش جــور

گرفتــه شــد. )Elizabeth Jelin( و لــی لیتزلــر )Lee Litzler( )1969( در مونتــری مکزیــک الهــام 
کنید. کامل درباره این روش به )J. Perlman )1974 مراجعه  7. برای روشنگری های 

.)2008 ،Perreira Passos تصویر 4. مناطق ریودوژانیرو )مناطق برنامه ریزی( با گستره های پژوهش. )با اجازه از موسسه
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6۵ مقدمه

کــه در آن بــا مارگاریتــا، دو فرزنــدش و بــرادرش زندگــی  کلبــه ای  کومبــا در ســال 1968،  کاتا تصویــر 6. نمــای نزدیــک از فــاوالی 
کــردم.

کــه ســه ســال پیــش، پــس از  کویتونگــو، جایــی  تصویــر 5. دیــدار دوبــاره بــا مارگاریتــا و همســرش در ســال 1973 در مجموعــه 
گرفتــه ام را در دســت دارد. کــه مــن از خانــواده اش  کومبــا بــه آنجــا رانــده شــدند. او عکــس پوالرویــدی  کاتا تخریــب 
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افسانه حاشیه نشینی
کتــاب "افســانه حاشیه نشــینی: فقــر شــهری و  یافته هــای ایــن پژوهــش چارچــوب بنیــادی 
کتــاب نقــدی بــر نگــرش رایــج بــه  کــرد.1 ایــن  سیاســت ها در ریودوژانیــرو )1976(" را دگرگــون 
مهاجــران  توســعه،  متــون  در  بــود.2  آن هــا  نابســامان  ســکونتگاه های  و  شــهری  تهیدســتان 
کامــی در  روســتایی، به عنــوان ناســازگار بــا زندگــی شــهری و از ایــن رو مســئول تهیدســتی خــود و نا
کار و بــازار مســکن رســمی نگریســته می شــدند. زورآبادهــا همچــون زخمــی چرکیــن  راه یافتــن بــه 
کمین گاه هــای جــرم و تبهــکاری و زمینه هــای پــرورش خشــونت، هرزگــی،  بــر بدنــه زیبــای شــهر، 
ــه دوگانگــی وضعیــت فقــرا  ک ــده می شــدند. ایــن  ــواده و نابســامانی اجتماعــی دی فروپاشــی خان
کنان زورآبادهــا شورشــگرانی خشــمگین بســازد، هراســی بــرای  و ثــروت پیرامــون آن هــا از ســا
راســت و امیــدی بــرای چــپ شــده بــود.3 جامعــه به جــای اینکــه زورآبادهــا را به عنــوان بخشــی 
گســترده ای آن هــا را "دیگــری "4 می نامیــد و ایــن  از جامعــه شــهری به حســاب آورد، به طــور 
گســترش  انــگ را دانشــمندان علــوم اجتماعــی بــرای توجیــه سیاســت های رایــج زدودن فــاوال 
و  ایدیولوژیــک  نیرویــی  و  رفــت  فراتــر  ســاده  توصیفــی  از  حاشیه نشــینی  ازایــن رو  می دادنــد؛ 

سرنوشت ســاز شــد.
کاســتلز،  کویجینــو6، مانوئــل  در میانــه دهــه 1960، چندیــن نویســنده ماننــد جــوز نــون۵، آنیبــال 
کشــیدند.  کاردوســو، ایــن دانــش مرســوم را بــه چالــش  فلوریســتان فرنانــدز7 و فرنانــدو ِهنریکــو 
آمریــکای التیــن ماننــد ریودوژانیــرو، ســالوادور8، ســائوو  پژوهش هــای تجربــی در شــهرهای 
پنــداره  مونتــرای1۵  و  مکزیکوســیتی14  بوگوتــا13،  لیمــا12،  ایریــس11،  بوینــوز  ســنتیگو10،  پائولــو9، 

کتــاب در آن ســال برنــده جایــزه C. Wright Mills شــد؛ در ســائوپائولو برزیــل در ســال 1977 بــه  Janice E. Perlman )1974b( .1؛ ایــن 
کاغــذی )paperback( آن در ســال 1977 در ایــاالت متحــده آمریکا منتشــر شــد. کتــاب  زبــان پرتغالــی بــه دســت Editora Paz e Terra و 
گروهــی از جامعــه شناســان  کــه خاویــر آویــرو )Javier Auyero(، )1997(، 508-12، می گویــد " تقریبــًا ســه دهــه پیــش،  2. همان گونــه 
کــه یکــی از ریشــه ای ترین و بحث برانگیزتریــن مباحــث در علــوم اجتماعــی در آمریــکای التیــن  دربــاره تشــدید حاشیه نشــینی شــهر 
گســتره  شــد، باهــم بــه بحــث پرداختنــد. آن هــا بــا یــک دیــدگاه ســاختاری- تاریخــی نئومارکسیســتی، پنــداره "حاشــیه ای" را از 
ک  گروه هــای اجتماعــی ویــژه در جامعــه بــه دلیــل ارزش هــا، ادرا کــه بــر نبــود یکپارچگــی  کردنــد  نظریه هــای نوســازی بازســازی 
گی هــای روان شــناختی و روانــی-  گروه هــای حاشــیه ای، بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد، ویژ و الگوهــای رفتــاری آن هــا متمرکــز بــود. 
ــتی  ــرآورده همزیس ــودن ف ــیه ای ب ــه حاش ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت را ندارن ــاز اس ــن نی ــه امروزی ــودن در جامع ــرای ب ــه ب ک ــی  اجتماع

ــت. ــرفت " اس ــه پیش ــنتی "مرحل ــتر س ــین و بیش ــای پیش ــا و رفتاره ــا، نگرش ه ــا، ارزش ه باوره
3. ِاون فرانتــس فانــون )Even Frantz Fanon(، در "بیچــارگان زمیــن " )The Wretched of the Earth(، از "روســتاییان بی خانمــان 
 )Even Frantz Fanon )1965(, 104 (.بی هــدف در پیرامــون شــهر " همچــون یــک منشــأ آشــکار بــرای ناآرامی هــای انقالبــی یــاد می کنــد
4. Other
5. Jose Nun
6. Anibal Quijano
7. Florestan Fernandes
8. Salvador
9. Sao Paulo
10. Santiago
11. Buenos Aires
12. Lima
13. Bogota
14. Mexico City
15. Monterrey
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ویلیــام  ســاختند.  بی اعتبــار  را  شــهری  فقــر  دربــاره  نادرســت  کلیشــه های  و  حاشیه نشــینی 
مانگیــن1 و روبــرت مــورس2 هریــک مقاله هــای مــروری را در ایــن زمینــه در میانــه دهــه 1960 
کــه پنــداره  کار مــن، نشــان داد  بــا  کردنــد. ایــن نوشــتارها، همــراه  و آغــاز دهــه 1970 چــاپ 
ــه کار  ــی ب ــردن قربان ک ــرای ســرزنش  گفتمــان سیاســت علمــی و دانشــگاهی ب حاشیه نشــینی در 
کن در "اصــالم " یــک منطــق  کــه در نگــرش و رفتــار مــردم ســا گرفتــه شــده اســت. مــا نشــان دادیــم 
کــه  و خردگرایــی هســت و ظرفیــت و ارزش هایــی در زورآبادهــای آمریــکای التیــن وجــود دارد 

می پوشــاند. را  کلیشــه ای  نابهنجاری هــا ی  و  کمبودهــا  کاســتی ها، 
گرچه  کنان فاوالهــا بــرای جامعــه "حاشــیه ای" نیســتند، چه بســا ا کــه ســا ایــن بررســی نشــان داد 
به گونــه ای بی تناســب امــا در آن آمیخته انــد. نهاده هــای آن هــا فــراوان و دســتاوردهای آنــان 
کارکــرد زندگــی شــهری بی ارتبــاط  انــدک بــود. آن هــا در حاشــیۀ زندگــی شــهری نیســتند و بــا 
روبــرو  بهره کشــی  و  بــا محرومیــت  بســته،  اجتماعــی  پیکــره  یــک  کنــش در  ولــی در  نیســتند 
کلیشــه های پــوچ  کــه بــا نشــان دادن این کــه  و بــه "حاشــیه " رانــده  شــده اند. امیــدوار بــودم 
تصــرف  فــاوال هســتند، حــق   کــردن  ریشــه کن  بــرای سیاســت های  توجیهــی  استفاده شــده، 
کارگــری پر رونــق رشــد یابنــد و  ــه فاوالهــا داده شــود و آن هــا بتواننــد ماننــد محله هــای  زمیــن ب

ــا شــهر یکپارچــه شــوند. ب
گســترده فاوالهــا در پایــان  در عمــل مــردم ســندهای زمیــن را دریافــت نکردنــد )بــا اینکــه زدودن 
دهــه 1970 بــاز ایســتاد(؛ فاوالهــا و جمعیــت آن هــا پرشــتاب تر از دیگــر جاهــای شــهر بــه رشــد 
خــود ادامــه داد و بــا افزایــش دادوســتد مــواد مخــدر و خشــونت در میانــه دهــه 1980، انــگ 

ــد. ــر ش گی ــش فرا ــا( بیش ازپی ــا آن ه ــایگی ب ــرس از همس ــاری )و ت ناهنج
کاهــش فقــر ناامید کننــده بــود، شــهر،  گــون  گونا افــزون بــر ایــن، دســتاوردهای سیاســت های 
کننــد. حتــی هم زمــان  اســتان و دولت هــای ملــی و نهاد هــای چند جانبــه نمی دانســتند چــه 
بــا بهســازی چنــد "اصــالم"، اصالم هــای تــازه شــکل می گرفــت و یــک حــس خســتگی از رونــد 

نمایــان شــد.
گذشــت ســی ســال بررســی دوبــاره همــان افــراد3 هیجان انگیــز بــود، ایــن بررســی هم زمــان  پــس از 
گذشــته را نشــان داد. فقــر یــک وضعیــت  سرگذشــت آن هــا و چگونگــی و چرایــی آنچــه بــر آن هــا 
گاهــی از پویایــی  فقــر میــان نســل ها در شــهر بســیار انــدک اســت. شــمار اندکــی  ایســتا نیســت و آ
گــر  پژوهــش  طولــی در زمــان روی آلونک نشــین های شــهری انجــام شــده اســت و شــماری نیــز ا
ــد، بنابرایــن  ــد، افــراد مــورد بررســی در دو زمــان یکــی نبوده ان کرده ان همــان محله هــا را بررســی 

1. William Mangin
2. Robert Morse
 OLS کاملــی را بــرای مصاحبه شــوندگان آغازیــن بیابــم. در برخــی از جدول هــا، مــن از اختصــار گــزاره و اصطــالح  3. مــن نمی توانــم 
ــا  ــی" ی ــه اصل ــش"، "نمون ــن پژوه ــرکت کنندگان آغازی ــداول از "ش ــه مت گون ــه  ــز ب ــا نی ــی جاه ــن؛ در برخ ــدگان آغازی ــه ش ــرای مصاحب ب
کــه زمــان خــود را بــه مــن دادنــد و بــا پاســخ بــه پرســش های  کســانی  "پاســخ دهندگان" اســتفاده می کنــم. مــن همــه آن هــا را بــرای 
کردنــد، نابجــا، ســنگین و بی ادبانــه می دانــم. بااین حــال، چــون عبارتــی  کــردن داســتان زندگــی خــود، بــه مــن اعتمــاد  مــن و بازگــو 

کــه موردپســندم باشــد را هنــوز پیــدا نکــرده ام، ازایــن رو مــن از ایــن اصطــالح اســتفاده می کنــم.

مقدمه
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هــر ده  برزیــل2،  آمــار  و  نشــان دهنــد.1 ســازمان جغرافیــا  را  فراینــد دگرگونی هــا  نتوانســته اند 
ســال یــک سرشــماری ملــی و هرســال یــک پیمایــش خانــوار بــا نــام بررســی ملــی نمونــه خانــوار را 
گرچــه ایــن بــرای بســیاری اهــداف ســودمند اســت ولــی چــون نمونــه تصادفــی  انجــام می دهــد. ا
کــردن دگرگونــی شــرایط همــان مــردم درگــذر زمــان شــدنی  هرســال تــازه و متفــاوت اســت، دنبــال 

ــرای نســل های پســین چــه پیــش آمــده اســت.3 کــه ب ــوان فهمیــد  نیســت و به نــدرت می ت
ــر روی همــان مــردم، فرزنــدان و نوه هــای آن هــا می توانــد  گروهــی ب تنهــا یــک پژوهــش پانلــی و 
بــر  چیرگــی  در  را  بخت و اقبــال  و  رفتــار  نگرش هــا،  زمینــه ای،  الگوهــای  کارگــری  چگونگــی 

کنــد. محرومیــت و زدایــش فقــر در یــک اجتمــاع انســانی روشــن 

گشت پس از سی سال: بررسی دوباره باز
کــردن شــرکت کنندگان پژوهــش  در ســال 1999، پــس از ســی ســال بــرای آزمــودن چگونگــی پیــدا 
گــروه پژوهشــی در ریــو تشــکیل دادم  آغازیــن بــه ریــو رفتــم. بــا همیــن هــدف در ســال 2000، یــک 

کنــم. کــردم مــکان هــر یــک از 750 نفــر شــرکت کننده پژوهــش اصلــی را پیــدا  کوشــش  و 
کنان آن بــه  کســازی شــده بــود و ســا کــه زمیــن بــا ارزشــی داشــت، در ســال 1970 پا کومبــا  کاتا
ــد. نوا برازیلیــا بخشــی از مجموعــۀ  مجتمع هــا )بلوک هــای مســکن عمومــی( جابجــا شــده بودن
گروه هــای مــواد  کــه بــا توجــه بــه خشــونت  بــاالی  کــه از 11 فــاوال تشــکیل شــده  آلمائــو4 شــده بــود 
مخــدر و نبــود برنامه هــای اجتماعــی دولــت، ســرمایه گذاری در زیرســاخت و حمایــت از امنیــت 
کاســیاس به عنــوان فقیرتریــن در میــان همــه  فــردی محلــه ای، بدنــام شــده بــود. فاوالهــای 
تفکیک هــای  زمینــی در  تکــه  کــه  کســانی  بــود. دســتاورد  باقی مانــده  نمونه هــای پژوهشــی 
کــرده بودنــد بهتــر از همــه مصاحبــه شــدگان  بــدون خدمــات )لوتیامنتو هــا( خریــده یــا اجــاره 
کومبــا بزرگ شــده و در درازای زندگــی از  کاتا کــه در  کســانی بودنــد  گــروه  اصلــی بــود. دومیــن 

ــد. ــرده بودن ــره ب ــده به ــا ش ــبکه های برپ ــا و ش ــاز پیونده امتی
کار  از ســی ســال به خودی خــود  پــس  کســی  بــود. یافتــن جــای  افــراد دشــوار  فراینــد یافتــن 

کمابیــش  کمــی از آن هــا در آلونک هــای شــهری انجــام شــده اســت و ایــن بــه دلیــل  1. پژوهش هــای پانلــی فراواننــد ولــی شــمار بســیار 
ناشــدنی بــودن شــرایط بــرای چنیــن پژوهش هایــی اســت. آدرس  مشــخص، ثبــت اســناد و یــا ثبــت رســمی در "اصــالم " وجــود نــدارد 
کــه دیگــران آن را  ــد. انجــام پژوهــش درجایــی  ــام مســتعار اســتفاده می کننــد بنابرایــن خیلی هــا نام هــای یکســان دارن و مــردم از ن
گروه هــای قاچاقچیــان و  ســرزمین ممنوعــه می داننــد، هراس انگیــز بــود، امــروزه بــا افزایــش قاچــاق مــواد مخــدر و خشــونت میــان 
کشــیده  کامــل شــدن ایــن پژوهــش ســال ها بــه درازا  کــه  ــا ایــن شــرایط تعجــب آور نیســت  پلیــس ایــن تــرس بیشــتر شــده اســت. ب

اســت.
2. The Brazilian Institute of Geography and Statistics
کوشــش  3. برخــی از پژوهش هــا از پانل هــای پروکســی بــرای بررســی جســتار های تحــرک اجتماعــی اســتفاده می کننــد. آن هــا 
گروه هــای همســان را خلــق  کــردن افــراد واقعــی در درازای زمــان  کــه بــا به کارگیــری داده هــای سرشــماری به جــای دنبــال  می کننــد 
کننــد. پژوهش هــای فوق العــاده فرانســویس بورگویگنــون )Francois Bourguignon(، فرانسیســکو فریــرا )Francisco Ferreira( و 
مارتــا مننــدز )Marta Menendez( )2003( در بانــک جهانــی و همچنیــن پژوهــش ســونیا روچــا )Sonia Rocha( )1997( و ریــکاردو 
 )Rosane Mendonca( و روســان مندونــکا )Ricardo Henriques( ریــکاردو هنریکــس ،)Ricardo Paes de Barros( پائــی دبــاروس

)2001( در ریودوژانیــرو را ببینیــد.
4. Complexo de Alemao
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گــر در فــاوالی بــدون آدرس هــم باشــد و مــن نیــز در هنــگام پژوهــش آغازیــن  دشــواری اســت، ا
کــه  کار بســی دشــوارتر می شــود. بــا خشــونتی  بــرای امنیــت نــام خانوادگــی او را ننوشــته باشــم، 
گســترش یافته بــود، بــرای راه یابــی بــه فاوالهــا  بــا افزایــش قاچــاق مــواد در میانــه دهــه 1980 
کار در محله هــا برنامه ریــزی  نگرانــی  امنیتــی فــراوان داشــتیم. برخــی روزهــا بــا این کــه بــرای 
کــه بیــرون آمــدن بســیار هراس انگیــز اســت، چــون نبــردی میــان دو  کــرده بودیــم، می گفتنــد 

ــت. ــان اس ــان در جری ــس و قاچاقچی ــان پلی ــا می ــواد ی ــاق م ــروه قاچ گ
گونــی بهــره بردیــم و تــا دو ســال پــس ازآن بــه پیگیری هــای خــود ادامــه  گونا از رویکردهــای 
گرفتــن مجــوز راه یابــی بــه محله هــا، بــا در دســت داشــتن پوســترهای رنگــی  دادیــم. پــس  از 
کــه در پژوهــش 1968  کســانی هســتیم  کــه روی آن هــا نوشته شــده بــود خواســتار دیــدار بــا  بزرگــی 
ــی  ــه راه ــن از آن روزگار )ک ــی از م ــتر عکس ــم. روی پوس ــاز  کردی ــود را آغ کار خ ــد،  کرده ان ــکاری  هم
کتــاب مــن بــه زبــان برزیلــی بــود  بــرای بــه یــادآوردن مــن از ســوی شــرکت کنندگان( و تصویــر جلــد 

ــودم. ــش داده ب ــرکت کنندگان پژوه ــیاری از ش ــه بس ــه آن را ب ک
خوشــبختانه، بــا چــاپ خبــر بازگشــت مــن در روزنامــه بــرای پیگیــری پژوهــش بــر روی فاوالهــا، 
بــه برنامــه نامــدار تلویزیونــی برزیــل بــه نــام فنتســتیکو1 دعــوت شــدم و در ایــن برنامــه ایــن مجال 
گــر خــود  کــه ا کنــم  را یافتــم تــا بــه بیننــدگان فراوانــی دسترســی یابــم و از بیننــدگان درخواســت 
ــد.  کنن ــی  ــن معرف ــه م ــند ب ــان را می شناس ــی از آن کس ــا  ــد ی ــن بوده ان ــوندگان آغازی از مصاحبه ش
گفتــم و در سرشــناس ترین  همچنیــن در برنامه هــای رادیویــی پــرآوازه و رادیــوی محلــه ســخن 
یــک بعد از ظهــر  کردیــم. مــا همچنیــن در  گهــی  آ پــر خواننده تریــن روزنامه هــا در محله هــا  و 
کرایــه یــک خــودرو ون، بــا یــک بلندگــو )ماننــد مبــارزات انتخاباتــی( در پیرامــون  یکشــنبه بــا 
ــرای  ــردم را ب ــر م ــاب در آن بعداز ظه کب ــی  ــک مهمان ــالم ی ــا اع ــم و ب ــا  چرخیدی ــک از محله ه هری

ــم. ــی فراخواندی ــش اصل ــرکت کنندگان پژوه ــتجوی ش ــاری در جس ی
ــا  ــد ب ــرای پیون ــون و غیرمعمــول، مــن جســتجوی خــود را ب گ گونا کوشــش های  ــا آن  هم زمــان ب
کــه در ایــن ســال ها  کــرده بــودم و دوســتانی  کــه در هــر فــاوال بــا آن هــا زندگــی  خانواده هایــی 
کــردم، برخــی از آن هــا و دوســتان، همســایگان  کــرده بــودم، آغــاز  پیونــد خــودم را بــا آن هــا حفــظ 
یــا فرزنــدان آن هــا می خواســتند در ایــن جســتجو مــرا یــاری دهنــد، ازایــن رو آن هــا را آمــوزش 

ــم. گرفت کار  ــه  داده و ب
کــه بــه دنبــال خانــه او بگردیــم. ایــن  گام ایــن بــود  کســی، نخســتین  در فراینــد جســتجوی هــر 
کار را دشــوار و پیچیــده  ــا نشــانی  نداشــتند ایــن  ک ی کــه بســیاری از خانه هــا هیــچ پــال واقعیــت 
ک هــا مدت هــا  کوچک تریــن نشــانی  نیــز داشــتیم، خیابان هــا و پال گــر  کــه ا می کــرد و تــا آنجــا 
پیــش دگرگون شــده بودنــد. هنگامی کــه جــای خانــه پیــدا می شــد، بخــت مــا بــرای یافتــن همــان 
کســی  ــا  ــه آی ک ــد، می پرســیدیم  ــر نبودن گ ــود. ا ــه هنــوز آنجــا باشــد، پنجــاه- پنجــاه ب ک ــواده  خان
ــاوندان  ــک از خویش ــا هری ــت ی ــا دوس ــوان ب ــه می ت ــا چگون ــد ی ــا رفته ان کج ــواده  ــد آن خان می دان
میخانه هــا،  کنــار،  و  گوشــه  فروشــگاه های  محلــی،  پاتوق هــای  بــه  گرفــت.  تمــاس  آن هــا 

1. Fantastico
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کــز مراســم آیینــی آفــرو- برزیلی هــای سیاه پوســت ماننــد  کلیســاها، مرا ســازمان های اجتماعــی، 
کومبــا2 و زمیــن بازی هــای فوتبــال می رفتیــم. کندومبلــه1، ما

کــه به راســتی  کســانی بــا همــان نــام و مــکان  بســیار درگیــر "پاســخ های مثبــت  دروغیــن"3 شــدیم: 
کــرده بودنــد یــا خیــر.  کــه آیــا همــکاری  در پژوهــش همــکاری نکــرده بودنــد ولــی بــه یــاد نداشــتند 
بــرای دوری از ایــن دشــواری، بــه پرسشــنامه های دســت نویس ســال 1968 برگشــتیم و چکیــده 
کــرده بودیــم نوشــتیم. هــر سرگذشــت دربرگیرنــده  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  سرگذشــت 7۵0 نفــری را 
نــام شــخص، محــل خانــه و زادگاه و نام هــای همــه اعضــای خانــواده  وی در آن زمــان بــود. 

گــروه بــرای جســتجو بــه محله هــا می رفتنــد ایــن فهرســت  را بــه همــراه می بردنــد. هنگامی کــه 

ایــن پژوهــش  گــر در  "ا ببینیــم " نوشته شــده  را  تصویــر 7. در پوســتر "دوبــاره همدیگــر 
کــرده اســت می شناســید، بــا مــا تمــاس بگیریــد و مــا  کــه شــرکت  کســی را  شــرکت داشــتید یــا 

کنیــد. ــاری  را در بازیابــی تاریخچــه اجتمــاع خــود ی

1. Condomble
2. Macumba
3. False positives
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کنیــم  پیــدا  را  آغازیــن  پژوهــش  در  شــرکت کننده   7۵0 از  درصــد   41 توانســتیم  به این ترتیــب 
گــر  کار می کردیــم، ا )کــه یــک شــاهکار بــود(، بــا توجــه بــه اینکــه پــس از ســی ســال و بــا دشــواری 
کامیابــی شــمرده می شــد. نزدیــک بــه  بیــش از ۵ درصــد آن هــا را پیــدا می کردیــم، این یــک 
کردیــم، همچنــان در همــان خانــه ســی ســال پیــش خــود )در  کــه آن هــا را پیــدا  کســانی  نیمــی از 
ــه  کومبــا ب کاتا کــه در ســال 1970 هنــگام نابــودی  ــا در همــان مجتمــع  کاســیاس و ی نوابرازیلیــا، 

کن بودنــد. آنجــا رانــده شــده بودنــد( ســا
انــزوا و  کــه مــردم در  بــود، جایــی  از همــه دشــوارتر  کاســیاس  کنان تفکیک هــای  یافتــن ســا
کوششــی نکردنــد  گرفتــن خدمــات شــهری  گوشــه گیری بــه ســر می بردنــد و هیچ وقــت بــرای 
ــای  ــی پیونده ــد ول ــده ش ــه برکن ــه از ریش ک ــود  ــی ب ــا فاوالی کومب کاتا ــه  گرچ ــدند. ا ــا نش و جابه ج

کســان در آنجــا از همــه باالتــر بــود. کامیابــی یافتــن  اجتماعــی پایــدار داشــت بنابرایــن 
بــرای یافتــن شــرکت کنندگان آغازیــن پژوهــش سراســر ایالــت ریــو تــا جائــو ِپســوا )پارابیــا(1،  ناتــال2 
گرایــس۵(، پورتــو آلگــره6 )ریوگرانــده  )ریوگرانــده دنوتــره3(، برازیلیــا، بلــو هوریزونتــه4 )مینــاس 
از  یــا  رفتــه بودنــد  کار به جاهــای دیگــر  بــرای  گشــتم. برخــی  نیــز  را  دوســول7( و ســائوپائولو8 
کــه بیشــتر بــه زادگاه آغازیــن خــود یــا نــزد همســر خــود برگشــته بودنــد.  گریختــه بودنــد  خشــونت 

به جــز دو مــورد، این هــا فقیرتریــن خانواده هــا در همــه ایــن پژوهــش بودنــد.

در جانبداری از پژوهش های میان نسلی
ــار،  ــدگاه ، رفت ــم و دی کردی ــو  گفتگ ــن  ــش آغازی ــرکت کنندگان پژوه ــه ش ــا هم ــاره ب ــه دوب هنگامی ک
کردیــم، بــا یــک چالــش  دانــش و زندگــی آن هــا را در ســال های 1969 و 2001 باهــم ســنجش 
کــه  پیچیــده و ســخت روبــرو شــدیم. ازآنجایی کــه آن هــا 32 ســال پیرتــر شــده بودنــد دشــوار بــود 
بدانیــم آیــا دگرگونی هــای یافتــه شــده از چرخــه زندگــی ناشــی بــود )بســیاری از آن هــا بــا دســتمزد 
کار نبودنــد( یــا برآینــد دگرگونــی شــرایط زمینــه  بازنشســتگی زندگــی می کردنــد و دیگــر در بــازار 
کنان فاوالهــا بــا بافــت شــهر  اجتماعــی، سیاســی یــا اقتصــادی و یــا برآینــد یکپارچه شــدن ســا
کــه  ــا هم ســنجی فرزنــدان آن هــا )میانگیــن ســن 36 ســال( در زمــان پژوهــش دوم  بــود. تنهــا ب
نزدیــک بــه همــان ســن پدر و مــادر )میانگیــن ســنی 40 ســاله( خــود در هنــگام پژوهــش آغازیــن 

ــم. ــش ها بپردازی ــن پرس ــی ای ــه بررس ــتیم ب ــود، می توانس ب
برآینــد مصاحبه هــا بــا نســل نــو ناامید کننــده بودنــد. زندگــی فرزنــدان از برخــی ســویه ها بهتــر 
ــت  ــان چشمداش ــی بی گم ــود ول ــده ب ــر ش ــویه هایی بدت ــر س ــود و از دیگ ــادر خ ــدر و م ــی پ از زندگ

1. Paraiba
2. Natal
3. Rio Grande de Norte
4. Belo Horizonte
5. Minas Gerais
6. Porto Alegre
7. Rio Grande doSul
8. Sao Paulo
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گرایشــی بــه نوشــتن یــک داســتان  غم انگیــز و  کــه مــن  فرزنــدان تحقــق پیــدا نکــرده بــود. ازآنجا
ــاال  ــری ب ــه نابراب ــا توجــه ب ــه ب ک گرفتــم  گمــان را در نظــر  ــان ناامیدکننــده نداشــتم، ایــن  یــک پای
ــاید  ــاوال و ش ــی در ف ــتان، زندگ ــران، تهیدس ــه مهاج ــون ب گ گونا ــای  ــل و انگ زنی ه ــو و برزی در ری
ــا در  ــاز داشــته باشــد. ب ــودن، پیدایــش پویــش روبه پیشــرفت شــاید دو نســل نی تیــره پوســت ب
کــردم. در ســال 2001، میانگیــن  گفتگــو  نظــر داشــتن ایــن چالــش مــن بــا نوه هــای نمونــه آغازیــن 
کــه آن هــا  توانســته باشــند آمــال پدربزرگ هــا و  گمــان می کــردم  ســنی آن هــا 24 ســال بــود و مــن 
مادربزرگ هــای خــود را بــرآورده  کننــد. در فصــل نهــم یافته هــای ایــن بررســی در هــر ســه نســل 

خواهــد آمــد.
گمان  گفتگوهــا بــا ســه نســل در ســال های 2001 و 2002 انجــام شــد. بــا این حــال، من هنــوز  همــه 
گــروه از خانوارهــا بازگوکننــده واقعیــت نباشــد، چــون مــن  کــه شــاید دگرگونــی زندگــی  ایــن  داشــتم 
کمتــر از نیمــی از شــرکت کنندگان آغازیــن )41 درصــد( را یافتــه بــودم. شــاید یافته هــای مــا همگــی 
کام تریــن مــردم باشــد. بــرای نمونــه، شــاید مــردم روبه پیشــرفت هــر جــا  کامیاب ترین هــا و یــا نا از 
کــه بدترین زندگی را داشــتند  کســانی بودند  کــرده ام  کــه مــن آن هــا را پیــدا  کســانی  رفتــه باشــند و 
و جا مانــده بودنــد. همچنیــن از ســوی دیگــر شــاید تهیدســت ترین  افــراد بــه ناچــار بیــرون رفتــه و 
کــه شــب هنگام بارهــا در ریــو  در خیابان هــا، زیــر پل هــا یــا درهــای ورودی فروشــگاه ها )چیــزی 

کامیــاب بودنــد. کــه یافتــه بــودم، مــردم  کســانی  دیــده می شــود( زندگــی می کردنــد و 
گمــان ســترده  کــه ایــن  بــا نگاهــی بــه دگرگونــی همــه جمعیــت ســه محلــه پژوهــش امیــدوار بــودم 
یافتــه  را  آن هــا  کــه  خانواده هایــی  در  تنهــا  دگرگونی هــا  ردیابــی  به جــای  بدین ســان،  شــود. 
مقایســه  و 2003  در ســال های 1969  را  کلــی همــان مکان هــا  ترکیــب  بودیــم، می توانســتیم 
کــه متخصــص روش  پژوهــش  کنیــم. بــا یــاری یــک اســتاد جامعه شــناس از دانشــگاه ریودوژانیــرو 
بــود، نمونه هــای تصادفــی تــازه ای در هریــک از محله هــای پژوهــش آغازیــن بــه دســت آوردیــم. 
گواپــور بهــره بردیــم  کویتونگــو و  کــه دیگــر وجــود نداشــت مــا از مجتمع هــای  کومبــا  کاتا بــرای 
گســترش یافته بــود ولــی  کومبــا در آنجــا بودنــد. نوابرازیلیــا بــه  پیرامــون  کاتا کنان  کــه بیشــتر ســا
کاســیاس نیــز در همــان محــل  بودنــد،  همچنــان در همــان مــکان بــود. ســه فــاوال و پنــج تفکیــک 
گرفتــن بخــش  گســترش یافته بودنــد. بــرای در بــر  گرچــه فاوالهــا، فراتــر از مرزهــای پیشــین خــود 
گســترش یافتــه ســه ســکونتگاه ، انــدازه نمونــه تصادفــی در هــر محــل را دو برابــر و بــه 400 نمونــه 
ــه رهبــران را  ــود، نمون کاهش یافتــه ب افزایــش دادیــم و چــون شــمار ســازمان های جامعه محــور 
کاهــش دادیــم. ســپس، بــا همــان رویــه )نمونه بــرداری از مــردان و زنــان 16  بــه نیــم )از ۵0 بــه 2۵( 
تــا 6۵ ســال( در ســال 69-1968 پیــش رفتیــم. ســرانجام هنگامی کــه یافته هــای ایــن پژوهــِش 
ــد  ــش می توان ــج پژوه ــه نتای ک ــدم  ــرم ش ــرد، دلگ ک ــد  ــلی را تأیی ــد نس ــای چن ــه، یافته ه مکان پای

نزدیــک بــه واقعیــت باشــد و ســاختگی نباشــد.1
در ســال 200۵- 2004، به عنــوان یــک پژوهشــگر مهمــان در بانــک جهانــی،  توانســتم داده هــای 
کنــم و  کارشناســان در دوره هایــی ارائــه  گــون  گونا گروه هــای  کــرده و بــرای  خــود را تجزیه و تحلیــل 

کار بردیم، پیوست 1 را ببینید. که ما برای آزمودن ناهمسانی ها به  1. برای ریزگان بیشتر درباره روش هایی 
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از بازخوردهــای آن هــا بهره منــد شــوم. بــا تجزیه و تحلیــل محله هــا و خانواده هــا، هنــوز ســردرگم 
کامیابــی بیشــتری بــه دســت آورده بودنــد. به کارگیــری  کــه چــرا و چگونــه برخــی مــردم  بــودم 
داده هــا و ابزارهــای تحلیــل آمــاری تأثیــر برخــی عوامــل، ماننــد ارزش ســطح ســواِد پدرومــادر را 
کامــل ایــن مســئله پیچیــده را فراهــم  نشــان مــی داد امــا نشــان های دقیــق موردنیــاز بــرای درک 

نمی کــرد.
بــا  کــه  بــر آن شــدیم  از دیگــران نتیجــه می گیرنــد،  اینکــه چــرا برخــی بهتــر  بــرای روشــنگری 
انجــام  آزاد  عمیــق  مصاحبه هــای  آغازیــن  مصاحبه شــوندگان  کام تریــن  نا و  کامیاب تریــن 
کار را در ســال 200۵ بــه همــراه یــک انسان شــناس جــوان اهــل ریــو انجــام  دهیــم. مــن ایــن 
کردیــم و ســپس آن هــا را نوشــتیم و از آن هــا بــرای یافتــن الگوهایــی  گفتگوهــا را ضبــط  دادم. 
ــبکه ها،  ــگاه، ش ــه جای ک ــم  ــد. دریافتی ــکار نمی ش ــنامه ها آش ــاید از راه پرسش ــه ش ک ــم  ــره بردی به
ارزش هــای خانوادگــی و تفاوت هــای فــردی بــه همــراه بخــت و اقبــال، پیونــد فراوانــی بــا پویــش 

دارنــد. روبه پســرفت  یــا  و  روبه پیشــرفت 
کــرده  آغــاز  را  کتــاب  ایــن  بخــش پایانــی پژوهــش در ســال  2008-2007 پس ازاینکــه نوشــتن 
کاوی داده هــای قوم نــگاری و آمــاری و نوشــتن فصل هــای   بــودم انجــام شــد. مــن هنــگام وا
ــا  کــرده و ب کتــاب را دنبــال  ــا شــخصیت های اصلــی ایــن  ــار بــه ریــو بازگشــتم ت کتــاب، چندیــن ب
ــاره اندیشــه های آن هــا و مداخله هــای  سیاســت گذاران و رهبــران ســازمان های غیردولتــی درب
کنــون و آینــده چــه جهت گیری هایــی می توانــد بــر  کــه ا کنــم. می خواســتم ببینــم  گفتگــو  محلــه 
کــه  کارگــر باشــد. همچنیــن در برزیــل بــا همــکاران دانشــگاهی خــود  چیرگــی بــر فقــر و محرومیــت 
ــه حقایــق دگرگــون شــونده  ــا دریابــم آن هــا چگون کــردم ت ــد رایزنــی  ــاره پژوهــش می کردن دراین ب

ــرای فقــر شــهری تفســیر می کننــد. زندگــی را ب
کتــاب روبــه پایــان بــود، به یک دوره آموزشــی در دانشــکده  در پایــان ســپتامبر 2008، هنگامی کــه 
کارشناســان حــوزه و سیاســت گذاری فــاوال  تــازه تأســیس سیاســت عمومــی شــهرداری ریــو بــرای 
گزینش شــده  دعــوت شــدم. ایــن دوره رایــگان بــود و شــرکت کنندگان از ســوی حامیــان این دوره 
گروهــی از سیاســت گذاران، مدیــران برنامــه، برنامه ریــزان، پوینــدگان و دانشــگاهیان  کــه  بودنــد 
گذاشــته شــد.  کتــاب بــه آزمــون  بودنــد. در ایــن دوره فشــرده یک هفتــه ای، اندیشــه های ایــن 
این یــک فرآینــد یادگیــری دوطرفــه شــگفت انگیز بــود. پیــش از بازگشــت بــه نیویــورک، مــن یــک 
کــه آن هــا را بهتــر از همــه می شــناختم و  دیــدار هفتگــی دیگــر بــا نوه هــای خانواده هایــی داشــتم 

گــر بــه خانــه خــود برگــردم می توانــم بــا ایمیــل بــا آن هــا در پیونــد بمانــم. کــه ا دلگــرم بــودم 
ــی  کتــاب در چهــار بخــش ســازمان دهی شــده  اســت. دو فصــل نخســت، مبان فصل هــای ایــن 
کوشــش های نخســتین بــرای  کتــاب را فراهــم مــی آورد. در فصــل نخســت تاریخچــه فاوالهــا، 
کــدام شــهروندان  کــه  کســازی آن هــا، دگرگونی هــای غیررســمی بــودن شــهری و ایــن پرســش  پا
ــت  ــدن جمعی ــهری ش ــه ش ــل دوم ب ــم. در فص ــد می ده ــم پیون ــه ه ــد را ب ــهر "1 دارن ــه ش ــق ب "ح
کــه  جهــان نگاهــی خواهــم انداخــت. ایــن فصــل همچــون یــک قیــف ســاختاربندی شــده اســت 

1. Right to the city

مقدمه

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو74 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

ــر  ــن در براب ــکای التی ــی آمری ــا بررس ــپس ب ــده، س ــوب آغازش ــه جن ــتابان منطق ــینی ش ــا شهرنش ب
در  ریودوژانیــرو  و ســرانجام جایــگاه  آمریــکای التیــن؛  در  برزیــل  آفریقــا؛ چندوچونــی  و  آســیا 
گــی  تاریخــی، فرهنگــی، سیاســی و  برزیــل پایــان می پذیــرد. بــا آن کــه هــر شــهر )و هــر زورآبــاد(، ویژ
کــه ارائــه  اقتصــادی ویــژه خــود را دارد امــا چالش هــای پیــش روی آن هــا بســیار هماننــد اســت 
ــاره بــه ســکونتگاه های غیررســمی در جاهــای  ــرای اندیشــیدن دوب یافته هــای در ایــن بخــش ب

دیگــر اســت.
ــذاران  ــا معرفــی یکــی از بنیان گ ــه ب ک ــر دارد  ــه را در ب کتــاب روایت هایــی از ســه محل بخــش دوم 
کــه  اولیــه محلــه همــراه اســت و شــکل گیری نخســتین هریــک از محله هــا را شناســایی می کنــد 
گذشــته هســتند. فصــل ســوم دربــاره نخســتین  گســتره ناشــناخته  همچــون راهنماهــای مــا در 
ــن  ــی از دل انگیزتری ــه در یک ــک تپ ــه ی ــی در دامن ــه فاوالی ک ــت  ــا اس کومب کاتا ــام  ــه ن ــکونتگاه ب س
بــرای  کنان  اتحــاد ســا کومبــا،  کاتا گســترش  ایــن بخــش چگونگــی  اســت، در  جاهــای شــهر 
درخواســت خدمــات شــهری و همچنیــن چگونگــی رانــده شــدن اجبــاری جمعیــت ده هزارنفــری 
آن در ســال 1970 و فرســتادن آن هــا بــه مجتمع هــای دوردســت بازگــو می شــود. فصــل چهــارم 
کــه بخشــی از  داســتان متفــاوت نوابرازیلیــا اســت، فاوالیــی در بخــش  صنعتــی شــمالی شــهر 
کنــون بــا میــزان بــاالی خشــونت،  کــه ا یــک مجموعــه ای بــزرگ از محلــه ی به هم پیوســته اســت 
بدنــام شــده اســت. فصــل پنجــم دربــاره دکــو ِدکاســیاس اســت، یــک بخــش شــهری در بایکســادا 
کــه اقتصــاد و جمعیــت آن از نخســتین پژوهــش  فلومیننــس، درســت در شــمال شــهر ریــو اســت 
گونــی از ســه  فــاوال و پنــج  گونا کنــون، رشــد قابــل توجهــی داشــته  اســت. مــن سرگذشــت های  تــا ا
گروه هــای قاچــاق مــواد،  کم درآمدنشــین را در ایــن بررســی آوردم: فاوالهــا میــان  لوتیامنتــوی 
محله هــای  بــا  نیــز  لوتیامنتوهــا  و  افتاده انــد  گیــر  فاســد  پلیس هــای  و  زورگیــر  شــبه نظامیان 
کارگــری پیرامــون آمیختــه شــده اند. روی هم رفتــه، ایــن ســه فصــل اهمیــت بنیادیــن مــکان 
افــراد  بــرای  آفرینــش فرصت هــا و محدودیت هــا  را در  )تفاوت هــا در موقعیــت  و مشــروعیت( 

می کنــد. کاوی  وا
به عنــوان پیش فــرض  آغــاز  کــه در  کلیــدی می پــردازد  بــه جســتارهایی  کتــاب  بخــش ســوم 
ــت  ــه واقعی ــانه ب ــینی از افس ــی حاشیه نش ــاره دگرگون ــم درب ــل شش ــدند. فص ح ش ــر ــش مط پژوه
اســت. در ایــن فصــل بــه دگردیســی "حاشیه نشــینی" به عنــوان یــک پنــداره پرداختــه شــده و 
گروه هــای مــواد مخــدر در  چگونگــی پیونــد خــوردن معنــای آن بــا جــرم و جنایــت و افزایــش 
بــه  مــن  هفتــم،  فصــل  در  اســت.  شــده  بررســی  کامــل  چرخــه  یــک  شــکل گیری  و  فاوالهــا 
ویرانگرتریــن دگرگونــی در چهــار دهــه، یعنــی افزایــش قاچــاق مــواد و جنــگ افــزار در فاوالهــا 
ــا هــردوی  گماشــته و ی ــا شــبه نظامیــان خــود  گیرافتــادن مــردم در میــان قاچاقچیــان مــواد ی و 
آنــان می پــردازم. نبــود اعتمــاد، یکپارچگــی و همبســتگی اجتمــاع )و آزادی حرکــت و فرســایش 
ســرمایه اجتماعــی( از پیامدهــای ایــن نابســامانی و ناتوانــی یــا بــی میلــی دولــت بــه تأمیــن 
امنیــت فــردی و عمومــی در فاوالهــا اســت. فصــل هشــتم بــه پرســش های مربــوط بــه جابجایــی 
کــه چــه ســویه هایی از زندگــی  جغرافیایــی و اجتماعی-اقتصــادی می پــردازد و بررســی می شــود 
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کامیابــی  گــون از  گونا مــردم بهتــر یــا بدتــر شــده  و برداشــت های خــود آنــان را بــا ســنجه های 
از دموکراســی در میــان فقــرای شــهری  ناامیــدی  کرده ایــم. در فصــل نهــم، دربــاره  مقایســه 
کنان فاوالهــا همچــون شــهروندان غیرواقعــی  کــه چگونــه ســا کاوش شــده و نشــان می دهــم 
از ســال 198۵ بهره منــد  برزیــل  بــه  بازگشــت دموکراســی  از مزایــای  باقــی می ماننــد و هنــوز، 
گسســتگی میــان باورهــا و رفتــار در برابــر مشــارکت سیاســی )به ویــژه در میــان جوانــان  نشــده اند. 
ــه  ک ــه برآمــده از تباهــی و بی عدالتــی آشــکاری اســت  ک ــرده ( بررســی می شــود  و نســل تحصیل ک

همــواره دیــده می شــود.
ــا پنــداره جهانی شــدن می پــردازد  ــاره فصل هــای پیشــین ب کاوش درب ــه  کتــاب ب ــی  بخــش پایان
و دربــاره مفاهیــم نظــری و سیاســی آن یافته هــا ســخن می گویــد. در فصــل دهــم، بــه بررســی 
پیونــد میــان فقــر، نابرابــری و جهانی شــدن پرداخته ایــم و نــگاه ویــژه ای بــه ایــن جســتار خواهیم 
کــه مــردم نمونــه ایــن پژوهــش، پیونــد جهانی شــدن )و پیامدهــای مثبــت و منفــی  داشــت 
ــا  آن( و زندگــی  خــود را چگونــه می بیننــد. فصــل یازدهــم بــه سیاســت های فاوالیــی از تخلیــه ت
بهســازی و آموزه هــا و همچنیــن دگرگونی هــای عملــی و ایدئولوژیکــی پدیدآورنــده ایــن چرخــش 
کوتاه مــدت ویرانگــر  گرچــه جابجایــی بــه پروژه هــای مســکن در  کــه ا می پــردازد. اســتدالل شــده 
گــر  ا و  بــود  بــرای مشــروعیت و پویــش روبه پیشــرفت  بنایــی  ولــی در دراز مــدت ســنگ  بــود 
به جــای زیرســاخت های مهندســی و معمــاری، هــدف اصلــی ســرمایه گذاری مــردم بــود، پــروژه 
ــه ایــن  ــرو، پیامدهــای بهتــری می توانســت داشــته باشــد. ب ــاوال- بای ــاِس ف بهســازی بزرگ مقی
کــه "چــه کاری قــرار اســت انجــام شــود " و ایــن فرضیــه را بــه چالــش می کشــم  پرســش می پــردازم 
کــرد. در  کــه آیــا بــا یــک سیاســت عمومــی به راســتی می تــوان بــه همــه دشــواری ها رســیدگی 
کــه فقــر چگونــه تفســیر شــده اســت  فصــل دوازدهــم، بــا ایــن جســتار اساســی روبــه رو می شــویم 
کوشــش می کننــد تــا جنتــه )کســی( باشــند  کــه فردیــت را انــکار می کنــد و چگونــه فقــرای شــهری 

و جایــگاه یــک انســان درخــور احتــرام و منزلــت را بــه دســت آورنــد.
کــردم، بــدون توجــه بــه ســدهای بی شــمار پیش رویشــان، همگــی  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  مردمــی 
کمــی بــاور  گرچــه شــمار  سرشــار از امیــد بــه آینــده بودنــد. خوش بینــی آن هــا عمومــی بــود، 
ــی بیشــتر آن هــا  ــا ریــو در پنــج ســال آینــده بهتــر خواهــد شــد ول کــه زندگــی در برزیــل ی داشــتند 
کــه زندگی شــان بهتــر خواهــد  کــه محله هــای آن هــا بهتــر و تقریبــًا همــه فکــر می کننــد  بــاور دارنــد 
کــه بــرای آنچــه او و مردمــش  شــد. تصویــر8 رهبــر اجتمــاع فــاوالی ویدیــگال را نشــان می دهــد 
کامیابــی و دســتاوردهای  کــه در آینــده بــه  بــه دســت آورده انــد، پــر از غــرور اســت و امیــدوار اســت 

بیشــتری می رســند.

مقدمه
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گذشــته را بــه مــن  تصویــر 8. بــه شــهر شــگفت انگیز خوش آمدیــد! یــک رهبــر فــاوال باافتخــار، دگرگونی هــای تــازه در دهه هــای 
کورکــووادو1 نمایــان اســت )2005(. کــوه  کــه ناخواســته در پشــت دســتان بــاز او  نشــان می دهــد 

1. Corcovado
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كم عمق ریشه های ژرف در خاك 
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کانــودوس1 در ناحیــه شــمال شــرق برزیــل در خاك هــای شــنی، بوتــه ای  بــر روی تپــه ای بــه نــام 
کــه فــاوال نامیــده می شــود  بــا برگ هــای تیــغ دار و دانه هــای روغنــی رشــد می کنــد. ایــن بوتــه 
ــه اســتوار به احتمــال  ــام ایلینگــر2 اســت. ایــن بوت ــه ن ــا َپرســبز ب کوچکــی ب ک طوطی هــای  خــورا
کــه در دامنــه تپه هــا و ســرزمین های  بســیار ریشــه نــام برزیلــی فــاوال اســت، ســکونتگاه هایی 
گیــاه فــاوال،  پســت ریودوژانیــرو، ســائوپائولو و دیگــر شــهرهای برزیــل شــکل گرفته اند؛ ماننــد 
کمتریــن تــوان شــکل می گیرنــد ولــی مایــه زندگــی بســیاری می شــوند. در  محله هــای فــاوال نیــز بــا 
آغــاز بیــان اندکــی از تاریخچــه ایــن ســکونتگاه ها نیــاز اســت. در 13 مــی 1888، پادشــاه برزیــل، 
کــه بــرده داری را پــس از ســیصد ســال برانداخــت. ایــن قانــون  کــرد  قانــون طالیــی3 را امضــا 
کــه  ســرگردانی هــزاران بــرده پیشــین در ســرزمین های داخلــی شــمال شــرق را بــه دنبــال داشــت 
ــان دهــه 1870 و 1880، خشکســالی، مــرگ نیــم میلیــون نفــر  کار و ســرمایه ای نداشــتند. در پای
در ایــن نواحــی داخلــی را بــه دنبــال داشــت. زمیــن داران بــرای رهایــی از خشکســالی، بــه یــک 
ــا نفــوذی نداشــتند بهره کشــی می کردنــد. کــه پــول ی کســانی  شــیوه اقتصــادی روی آوردنــد و از 

کودتــای نظامــی بــدون خونریــزی، امپراطــوری برزیــل، دون پــدروی  در ســال 1889، در یــك 
پایه گــذاری  جمهــوری  حکومــت  زمیــن دار،  ســرآمدان  پشــتیبانی  بــا  و  شــد  ســرنگون  دوم4 
کــه پــس ازآن بــه نــام  شــد. در ایــن دگرگونــی، آنتونیــو ویســنته منــدس ماســیل۵ پدیــدار شــد 
گلــه دار منطقــه باهیــا7 بــود، یــك ســخنور  کــه پســر یــك  آنتونیــوی ارشــادگر6 نامیــده شــد. وی 
گنــاه و وعــده توبــه  ســالك در ســرزمین های پســت داخلــی برزیــل شــد و دربــاره بزرگــی خداونــد، 

1. Canudos
2. Illinger
3. Golden Law
4. Don Pedro II
5. Antonio Vincente Mendes Maciel
6. Antonio Conselheiro
7. Bahia
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ــودوس،  کان ــردی، ایــن ارشــادگر در  ــدرز مــی داد. ســال ها پــس از آزمــون ایــن دوره گ و آمــرزش ان
کانــودوس  کن شــد و در آنجــا یــك پایــگاه مســیحیت برپــا ســاخت. خــاك  انتهــای مونت فــاوال1 ســا
بــا بــودن چاه هــای زیرزمینــی َجَهنــده و رود واســا باریــس2 بــارور بــود. افــراد زیــادی از جملــه 
کارگــران ناراضــی و بومی هــا از او پیــروی می کردنــد.  کشــاورزان بــی زمیــن، برده هــای آزادشــده، 
گنــاه و مشــروبات الکلــی اداره  ــه  ــه دور از هرگون ــی و ب ــدون هیــچ پــول و ثروت ــودوس ب کان ــه  محل
کــه بــه  کســانی نیــز بودنــد  کــه در چنیــن شــرایطی  می شــد و روبــه شــکوفایی بــود. بدیهــی اســت 

موفقیت هــای ایــن محلــه حســادت می کردنــد.
کارگران  که بســیاری از  کار افســوس می خوردنــد، چرا کمبــود نیروی  زمیــن داران بــزرگ3 بــه دلیــل 
ــت جمهوری خــواه  ــد. دول کنــون از فرآورده هــای زمیــن خــود اســتفاده می کردن پیشــین آن هــا ا
نیــز ناخشــنود بــود زیــرا ســفارش آنتونیــوی ارشــادگر وفــاداری بــه حکومــت پادشــاهی  بــود. از 
گناهــکار می نامیــد و بی تفــاوت بــودن آن هــا در برابــر بیچارگــی  کشیشــان را  طرفــی چــون آنتونیــو، 
ــش از  ــن به پی ــت. ای ــز برمی انگیخ ــك را نی کاتولی ــای  کلیس ــک  ــرد، رش ــکار می ک ــتان را آش تهیدس

ــت. ــونت بازمی گش دوران خش
دولــت  محلــه،  ایــن  ازهم پاشــی  بــرای  فــراوان  کام  نــا کوشــش های  از  پــس   ،1897 پاییــز  در 
کنان  کانــودوس فرســتاد و پانــزده هــزار نفــر از ســا فــدرال جمهوری خــواه هــزاران ســرباز را بــه 
گرفتنــد، بــه  کشــتند. ســربازان، دیگــر مــردان را بــه اســارت  کــه بیشــتر مــردان بودنــد  آنجــا را 
کردنــد و آن هــا را بــه فاحشــه خانه های ســالوادور4، پایتخــت ایالــت باهیــا  زن هــا دســت درازی 
گــور  فرســتادند. آنتونیــو در هنــگام محاصــره بــه علــت بیمــاری اســهال خونــی درگذشــت. بعدهــا 

کردنــد. کــه در آنجــا بــر روی یــك نیــزه  او شــکافته شــد و ســرش را بــه ســالوادور فرســتادند 
بخشــش  چشــم به راه  بیهــوده  بر گشــتند،  ریــو  بــه  کانــودوس  جنــگ  از  پــس  کــه  ســربازانی 
گفتــه بــود در برابــر خدمــت خواهــد داد و چادرهایشــان را  کــه ارتــش بــه آن هــا  زمین هایــی بودنــد 
کــه پیش تــر در آنجــا اردوگاه  کنــار برده هــای پیشــین و دوره گردهــای فروشــنده  در دامنــه تپــه ای 
کردنــد. ایــن تپــه در آینــده مــورو دا پروویدنســیا۵ نامیــده شــد و اندک انــدک  زده بودنــد برپــا 
کلبه هایــی ســاختند. در همــان ســال، یــك  کــه در آنجــا زندگــی می کردنــد به جــای چــادر  کســانی 
کابــکا دو پورکــو6 ویــران شــد و هــزار نفــر آواره بــه ســربازان پیشــین  آپارتمــان پــر جمعیــت بــه نــام 
کابــکا دو پورکــو، یــك زمیــن خالــی در آنجــا داشــت  در مــورو داپروویدنســیا افــزوده شــدند. مالــك 
کلبه  هایــی چوبــی بســازند به شــرط اینکــه هیچ گونــه مصالــح  و بــه ایــن افــراد آواره اجــازه داد 

کار نبرنــد7. ــه  ــادوام و همیشــگی ب ســاختمانی ب

1. Monte Favela
2. Vasa Barris River
3. fazendeiros
4. Salvador

گامبوا )Gamboa( در ریودوژانیرو است. )مترجمان( کریستو )Santo Cristo( و  Morro da Providência .۵: فاوالیی درستسانتو 
6. Cabeca do Porco, Pig’s Head
ــه همــان شــیوه  ــی فــاوال ســانتو آنتونیــو در همــان زمــان و ب گرچــه مــورو داپروویدنســیا، نخســتین فــاوال شــناخته می شــود، ول 7. ا
کاجــو، منگویــرا و ســرا مورینــا  کوینتــا دو  کــه تاریــخ آن هــا بــه قبــل )تــا 1881( برمی گــردد شــامل  بــه وجــود آمــد. ســه ســکونتگاه دیگــر 
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فــاوال  مونــت  از  پــس  را  تپــه  دامنــه  ایــن  کانــودوس  پیشــین  ســربازان  کــه  می گوینــد  برخــی 
کــه یــادآور بوته هــای  کــه بوته هایــی در آنجــا بــود  کردنــد؛ برخــی دیگــر بــاور دارنــد  نام گــذاری 

نامیدنــد.  " "فــاوال  را  آن ســکونتگاه  بــود. درهرحــال  کانــودوس  فــاوال در 
تپــه  بــه دامنــه  کــه  فریتــاس1  گــوا رودریگــو  کومبــا، ال کاتا فــاوالی  تصویــر 1-1 جــای پیشــین 
کــه در برابــر ســیل، خشکســالی و بــاد پابرجــا بــود و تنهــا از  چســبیده اســت را نشــان می دهــد 

ویــران شــد. روی سیاســت های دولــت در ســال 1970 

کومبا. کاتا گوا رودریگو فریتاس در سال 2008، سی وهشت سال پس از ویرانی فاوالی  تصویر 1-1. چشم اندازی از ال

ناخواسته از همان آغاز
فاوالهــا در سراســر سرگذشــت خــود از ســوی "شــهر رســمی" پذیرفته نشــده و همیشــه تهدیــد بــه 
کــه بــدون وارســی و پروانــه  دولــت، ســاختن خانه هــا و اجتماعــات  ویرانــی شــده اند. مردمانــی 
کردنــد هراســی بــرای امنیــت آن شــهر انگاشــته می شــدند. هنگامــی بــرای نخســتین  خــود را آغــاز 
کنان 10 روز مجــال داده شــد  بــار مــورو داپروویدنســیا اشــغال شــد، بــر پایــه حکــم رســمی بــه ســا
کننــد. از پایــان ســده 1800 بــه ایــن ســو، بــرای رهایــی شــهر از ایــن دردهــای  کــه آنجــا را تخلیــه 
شــد،  داده  آن هــا  ریختــن  بیــرون  بــرای  فرمان هایــی  شــد،  پایه گــذاری  قوانینــی  جزامــی2، 

ــا شــد. ــه پ گمــارده شــدند و در تاریکــی شــب آتش هــا ب پلیس هــای نظامــی و شــهری 
کمبــود داشــت. در ســال  کم درآمدهــا بســیار  در ســال های 1890 تــا 1906 در ریودوژانیــرو مســکن 
کــه در آن هنــگام  ع به ســوی ریــو  کارگــران مــزار 1888 بــا برانــدازی بــرده داری انبوهــی از مهاجــرت 
کشــور شــده بــود، بــه راه افتــاد و در ســال 1889 حکومــت ریــو جمهــوری شــد. در آغــاز  پایتخــت 

.(2007( ،Mariana Cavalcanti .کارگران پرتغالی، اسپانیایی و ایتالیایی در این مناطق مستقر شدند که ابتدا  است 
1. Lagoa Rodrigo Freitas
2. Leprous Sores
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گرمســیر " نامیــد.  ســده بیســتم، شــهردار منطقــه فــدرال ریــو، پریــرا پاســوس، ریــو را "پاریــس 
کــه دربرگیرنــده  گرفــت  او از برنامه ریــزی بزرگ مقیــاس هوســمان1 در پایتخــت فرانســه الهــام 
بلوارهــای پرشــکوه، باغ هــا و ســاختمان های یادبــود بــود. او ناچــار شــد بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــه تهیدســتان شــهر در  ک آرمــان، فاوالهــای "بدمنظــر "2، خانه هــای اجــاره ای3 و ســرپناه هایی4 
کنــد. او در برنامــه آغازیــن بازســازی شــهری خــود، شــمار فراوانــی  آن زندگــی می کردنــد را ویــران 
کلبــه  کــرد۵. بااین حــال صــد  فــاوال، 1691 آپارتمــان اجــاره ای و هــزاران ســاختمان دیگــر را ویــران 
کار خــود را  کــروز7، مدیــر فــدرال ســالمت همگانــی،  بــر روی مــورو دا فــاوال6 بــاز  مانــد. اوســوالدو 
کنان آنجــا ده روز فرصــت داد  کــرد و بــه ســا ک ســازی مــورو دا فــاوال آغــاز  در ســال 1907 بــرای پا
کننــد؛ ولــی فرمان هایــش بیهــوده بــود. تاریــخ  کــرده بودنــد تخلیــه  کــه تصــرف  تــا زمین هایــی را 
ــک  ــود )نزدی ــده ب ــر ش ــت براب ــه ای هش کلب ــای  ــمار خانه  ه ــاز 1920، ش ــا آغ ــه ت ک ــد  ــان می ده نش
کم وبیــش جمعیــت آن ده هــزار  کــه  بــه 839 خانــه( و ایــن شــمار تــا ســال 1933 بــه 1۵00 رســید 

نفــر بــود.
در دهــه 1920 چنانکــه در اســناد برنامه ریــزی و سرشــماری نیــز آمــده اســت، "فــاوال " بــه عنــوان 
کم هــای  "ترا یــا  و  نابســامان  آلونک هــا و ســکونتگاه های  بــرای زورآبادهــا و  یــك واژه عمومــی 
گفتــه شــد، فاوال  هــا از دیــد دولــت و بیشــتر مــردم،  کــه  نابهنجــار "8 به کاربــرده شــد. همان گونــه 
ترســی جــدی بــرای آســایش جمعیــت دومیلیون نفــری شــهر به حســاب می آمدنــد. فاوالهــا 
بــرای نخســتین بــار در پایــان دهــه 1930، هنگامی کــه دولــت آن هــا را به عنــوان "یــک ناهنجــاری 
ــه قانونــی رســمیت یافتنــد. در ســال 1937 مقــررات ســاختمان10،  گون ــه  کــرد، ب "9 دســته بندی 
مصالــح  به کارگیــری  و  فاوالهــا  گســترش  از  و  کــرد  اعــالم  ممنــوع  را  تــازه  فاوالهــای  ســاخت 
کــرد. بنابرایــن از همــان آغــاز، اصالم  نشــین ها  ســاختمانی بــادوام در ســاخت فاوالهــا جلوگیــری 
کــه برنامه ریــزان شــهری، خانه هــای حصیــری خودســاخته آن هــا  گرفتــاری شــدند چرا دچــار 
کــه خانه هایشــان را  را زشــت و ناپســند می دانســتند و از طرفــی بــه آن هــا اجــازه نمی دادنــد 
ایــن خانه هــا بودنــد،  کننــد و همیشــه در اندیشــه ویرانــی  بــه خانه هــای شایســته دگرگــون 

درحالی کــه هیــچ مســکن جایگزینــی را بــرای آنــان فراهــم نمی کردنــد.11
درحالی کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم مهاجــرت بــه شــهر افزایــش چشــم گیر یافته بــود، مجموعه 
کــه برپایــی  قوانیــن نامناســب ساخت وســاز، جمعیــت افزایش یافتــه را به ســوی فاوالهــا فرســتاد 

1. Hausmann
2. Unsightly
3. Casas de Cômodos
4. albergues
5. Mariana Cavalcanti (2007), 31; Carlos Lessa (2000), 201
6. Morro da Favela
7. Osvaldo Cruz
8. Subnormal Agglomerations
9. An Aberration
10. Codigo de Obras
11. Marcelo Baumann Burgos (1998).
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ــده در  ــای ساخته ش ــتین فاواله ــت. نخس ــی داش ــی را در پ ــای خال ــن در زمین ه ــای نوی فاواله
کناره هــای آبگیــر، یعنــی همان جــای نخســتین، اندک انــدک پــر شــد و  پاییــن دامنــه تپه هــا و 
تازه واردهــا در دامنــه تپه هــا و نزدیــک آب و دورتــر از مرکــز شــهر پیشــروی بیشــتری داشــتند. 
کــه بــه برپایــی دیکتاتــوری انجامیــد، ریــو و دیگــر  کودتــای نظامــی در 1 آوریــل 1964  پــس از 
کــه  ــرای خــود بی بهــره شــدند. ایــن ســمت ها  کالن شــهرهای برزیــل از حــق انتخــاب شــهردار ب
کــه تنهــا بــه  اهمیــت ویــژه ای بــرای "امنیــت ملــی"1 داشــت، جایگاه هــای تعیین شــده ای بودنــد 

دولــت و حکومــت ملــی در برازیلیــا2 پاســخگو بودنــد.
پلــکان،  آســفالت،  بــرق،  کــه درخواســت آب،  فــاوال  کمیته  هــای  و  انجمن هــا  آن ســال ها  در 
روشــنایی خیابان هــا و بیمــه را داشــتند دفتــر شــهردار و انجمــن شــهر ریــو را بــه ســتوه آورده 
کــه بیشــتر بــا یــک اتوبــوس پــر از زن و مــرد و بچــه  بودنــد تــا بــه درخواســت  های انبــوه مردمانــی 
کنان3 در هــر فــاوال  کننــد. حکومــت شــهری زمینــه برپایــی یــك انجمــن ســا می آمدنــد رســیدگی 
کنان، رئیــس و اعضــای  کــرد. ســا را به منظــور داشــتن یک نهــاد مســتقل نماینــده محلــه فراهــم 
کــرده و انجمــن عملکردهــای اساســی محلــه را ســامان مــی داد. آن هــا بــا  انجمــن را انتخــاب 
ــه  ــاراFAFEG( 4( و بعــد از ب گواناب ــك فدراســیون از انجمن هــای فــاوالی  همــکاری هــم، ابتــدا ی
کنان ایالــت ریودوژانیرو۵  هــم پیوســتن شــهر و ایالــت در ســال 197۵ فدراســیون انجمن هــای ســا

کردنــد. )FAMERJ( را ســازمان دهی 
گفتگــوی  ایــن فدراســیون ها خودگــردان و مســتقل بودنــد و تــا میانه هــای دهــه 1980 تــوان 
ــدر از  ــواد مخ ــای م گروه ه ــه  ــا اینک ــتند ت ــهر6 داش ــورای ش ــت ش ــای عضوی ــاره نامزده ــی درب خوب

ــد. گرفتن ــی  ــا پیش آن ه
کوشــش های دولــت بــرای پیشــگیری از برپایــی فاوالهــای تــازه و جلوگیــری از رشــد  بــا همــه 
فاوالهــای موجــود، فاوالهــای ریــو در دهه هــای 19۵0 تــا 2000 رشــد قابــل توجهــی در برابــر دیگــر 
نقــاط شــهرها داشــتند. بــا افزایــش فاوالهــای نــو، قدیمی ترهــا بــا ورود مهاجــران جدیــد بــه 
ــر و بیشــتر شــدند و شــماری واحــد  گســترش یافتنــد، خانواده هــا بزرگ ت ــه عمــودی و افقــی  گون
کــه  گونــه عمــودی،  اجــاره ای بــر روی واحدهــای موجــود افــزوده شــد. رشــد فزاینــده محلــه بــه 
در تصویــر 1-2 دیــده می شــود، بــا تقاضــای بــاالی مســکن در فاوالهــا به ویــژه در بخــش جنوبــی 

ــود. ــاز همــراه ب ــط ساخت وس ــدی و ضواب ــدن قوانیــن منطقه بن گرفتــه ش ــده  ــا نادی و ب
کــرده و بــه مناطــق  کم کــم در دامنــه تپه هــا رشــد  گســترش یافتنــد و  گونــه افقــی نیــز  فاوالهــا بــه 
گرفته شــده،  کــه ســاالنه به وســیله اداره برنامه ریــزی شــهری  جنگلــی رســیدند. عکس  هــای هوایــی 
ــه فرمــان شــهردار ریــو، ادواردو پایــس7،  رشــد فاوالهــا را به خوبــی نشــان می دهــد. در ســال 2009 ب

1. National Security
2. Brasília
3. Residents association
4. Federation of the Favela Associations of Guanabara
5. Federation of Residents’ Associations of the State of Rio de Janeiro
6. Vereadores
7. Mayor Eduardo Paes
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نخســتین کوشــش دولــت بــرای جلوگیــری از چنین گسترشــی ســاخت دیوارهــای بتنــی در پیرامون 
کار از ســانتامارتا1 آغــاز شــد )تصویــر 3-1(. کــه ایــن  فاوالهــا بــود 

که دارای بهترین موقعیت مکانی است. تصویر 1-2. رشد عمودی در روسینها2، بزرگ ترین و معروف ترین فاوالی ریو 

تصویــر 1-3. فــاوالی ســانتا مارتــا در بوتافوگــو در ســمت چــپ بــا دیوارکشــی از منطقــه جنگلــی ســمت راســت و شــهر رســمی 
کــوه شــوگرلوف3 در پشــت زمینــه تصویــر دیــده می شــود. )2009( در پاییــن جداشــده اســت، 

1. Santa Marta
2.  Rocinha

گوانابارا قرار دارد. )مترجمان( که در دهانه خلیج  Sugar Loaf .3: نام قله ای در ریودوژانیرو است 
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کــرده و با مهــار جابجایی  کــه پیداســت ایــن دیوارهــا رشــد فاوالهــا را بــه پیرامون محدود  آن ســان 
کــردم می گوینــد  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  مــواد مخــدر، آرامــش را در فاوالهــا برپــا می کنــد؛ ولــی مردمــی 
کــه ایــن دیوارهــا ســاخته می شــوند تــا فاوالهــا را پیــش از جام جهانــی 2014 و المپیــك تابســتانی 
کنان احســاس دربنــد بــودن می دهــد  کننــد. ایــن دیوار هــا بــه ســا 2016 از دیــد مــردم پنهــان 
کــه دیوارکشــی یــك زیســتگاه رنگارنــگ و سرســبز ، بی مــورد و  کــه بســیار ناخوشــایند اســت، چرا

کشــیده شــده اســت. گــرد آن دیــوار  کــه  بی معنــا اســت. ســانتامارتا نخســتین فاوالیــی اســت 

در یك نام چه نهفته است؟
کــه امــروزه بیشــتر مــردم به جــای آن  گرفتــه اســت  واژه "فــاوال " آن گونــه مفاهیــم منفــی بــه خــود 
گونــه فشــرده "کامیونیتــی یــا محلــه "3 اســتفاده می کننــد.  از "مــورو "1،" "محلــه مــردم "2 یــا بــه 
کــه در  فــاوال زندگــی می کنــد، تحقیر آمیــز  کســی دارد  کــه اشــاره بــه  واژه فــاوالدو4 یــا فاوالیــی 
بازمانــده  حل نشــده  فــاوالدو،  و  فــاوال  تعاریــف  کنــون،  تا می شــود.  شــمرده  ناســزا  و  اســت 
در  کــه  دانســته  بی دوامــی  و  ارزان  ســکونتگاه  به عنــوان  را  فــاوال  وبســتر۵،  واژه نامــه  اســت. 
پیرامــون شــهرهای برزیلــی قــرار دارد. ایــن تعریــف از دو رو نادرســت اســت. یکــم، بســیاری از 
کپــری  فاوالهــا در شــهرهای برزیلــی، در ایــن ســال ها از آلونک هــای ارزان و بــی دوام چوبــی و 
بــه ســاختمان های چندطبقــه از آجــر و ســیمان تکامــل یافتنــد. دوم اینکــه، آن هــا همیشــه 
در پیرامــون شــهر نیســتند چه بســا بســیاری از آن هــا در دامنــه تپه هــا، بــر روی مرداب هــای 
یــا دیگــر نقــاط نامطلــوب درون شــهر ساخته شــده اند.  کنــاره ای6، مکان هــای دفــن زبالــه  و 
کــه در تعاریــف صــورت  ــه ای از خــروار ناروشــنی و ابهاماتی اســت  ــا نمون ایــن ناســازگاری ها تنه
گرفتــه از فاوالهــا وجــود دارد و مانــِع درک درســت مفهــوِم آن می شــود. همــه ایــن دوگانگی هــای 
ــه ایــن ناروشــنی مفهــوم  رایــج میــان شــهر رســمی و غیررســمی، حتــی امنیــت حــق تصــرف7، ب
ــو  کالبــدی همــه در بافــت شــهری ری ــد  ــه در چنــد دهــه از دی ک انجامیــده، چنانکــه فاوالهایــی 

دارنــد.10 خــود  بــا  را   9" محــروم  "مناطــق  بدنامــی  هنــوز  ادغام شــده اند،8 
کارکــرد تقســیم بندی های نابســامان یــا غیررســمی، در برابــر ســکونتگاه های بســامان یــا رســمی 
کــه شــهر فقــرا و شــهر ثروتمنــدان  گرچــه ایــن بــه ایــن مفهــوم نیســت  رو بــه از میــان رفتــن اســت. ا

1. Morro
2. Communidade Popular
3. Communidade
4. Favelado
5. Webster’s Dictionary
کــه زیــر تأثیــر حرکــت  کــه در راســتای ســواحل و دهانــه  رودخانــه درســت می شــوند  گونــه ای از مرداب هــا هســتند   :Tidal Marsh .6

جــذر و مــدی دهانــه  رودخانــه هــم جــوار، دریــا و یــا اقیانــوس هســتند. )مترجمــان(
ــه اجــازه  کــه دارنــده خان ــرای حفاظــت قانونــی از 1- مســتاجران خانه هــای مســکونی  Security of Tenure .7: اصطالحــی اســت ب
گــون در برابــر بیــرون  گونا کارکنــان مشــاغل  کــردن مســتأجر نــدارد و 2-  افزایــش دلخــواه اجــاره یــا بــه چنــگ آوری دارایــی  از راه بیــرون 

کــردن بــدون دلیــل. )مترجمــان(
8. Mariana Cavalcanti (2007).
9. Erritories of Exclusion
10. Loïc J. D. Wacquant (1996).
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باهــم ناهمســانی نــدارد، ولــی تقســیم بندی فضــای شــهری بــه رســمی و غیررســمی و به کارگیــری 
کــه در برخــی نوشــته ها آمــده2 دیگــر نــه درســت و نــه ســودمند اســت. از  فــراز "شــهر دوگانــه "1 
کشــیدن  گره خــورده هســتند. امــروزه،  دیــد مــن، هــر دو بخــش شــهر همــواره وابســته و بــه هــم 

ک تــر اســت. خــط میــان ایــن دو چشــمگیرتر و حتــی شــاید خطرنا
بــه زمین هــای  از روی تهاجم هــای نخســتین  )کــه  را دیگــر نمی تــوان "غیرقانونــی "3  فاوالهــا 
خالــی بــر روی تپه هــا یــا مرداب هــا این گونــه خوانــده شــدند( نامیــد، چــون جایــگاه قانونــی 
برخــوردار  بالفعــل  مالکیــت  حــق  از  به گونــه ای  مــردم  بیشــتر  کنــون  ا و  اســت  روشــن  آن هــا 
کــرد،  گــی نبــوِد خدمــات شــهری تعریــف  شــده اند.4 همچنیــن دیگــر نمی تــوان آن هــا را بــا ویژ
گفتــه  کــه  کم وبیــش همــه آن هــا بــه  آب، فاضــالب و بــرق دسترســی یافته انــد. همان گونــه  چــون 
شــد دیگــر نمی تــوان بــر پایــه مصالــح ســاختمانی بــی دوام فاوالهــا را شناســاند. حتــی نمی تــوان 
کنــون بــازار اجــاره و خریــد امــالك  آن هــا را ســکونتگاه های رایــگان بــرای زندگــی نامیــد چــون ا
کــه جایــگاه خوبــی دارنــد بــا  قیمت هــای محله  هــای  کــرده اســت و قیمت هــا در فاوالهایــی  رشــد 

قانونــی برابــری می کنــد.۵
واپســین راه تمایــز، تعریــف فاوالهــا به عنــوان محله هایــی بــا بدبختــی و فقــر مزمــن اســت؛ ولــی 
کــه در فاوالهــا زندگــی می  کننــد فقیر نیســتند  کــه همه کســانی  ایــن تعریــف نیــز درســت نیســت چرا
و همــه فقــرای شــهر در فاوالهــا زندگــی نمی کننــد.6 امــروزه، حتــی بیشــتر از دهه هــای 1960 و 
1970، نایکســانی های چشــمگیر از دیــد دارایــی و رفــاه در میــان فاوالهــای ریــو وجــود دارد.7 
کــه بــه آن هــا و  شــاید، تنهــا ناهمســانی پابرجــا میــان فاوالهــا و دیگــر مناطــق شــهر، انگــی اســت 
ــا8  ــاله فاواله ــازی ده س ــود. پــس از برنامــه بهس ــی می کننــد زده می ش ــا زندگ ــه در آنج ک کســانی 

1. Dual City
 Zuenir ،شــهر تقسیم شــده، پیشنهادشــده اســت ،" Zuenir Ventura’s A Cidade Partida" 2. درکتاب هایــی ماننــد

.Ventura (1994)
3. Illegality

4. باوجــود بخش هــای مربــوط بــه قانــون اساســی، قانــون اساســی شــهر، مقــررات سیاســت گذاری/ برنامه ریــزی بــرای حقــوق 
کنین زورآبادهــا،  کوشــش های ســازمان های جهانــی، اعطــای مجــوز قانونــی زمیــن بــه ســا زورآبادهــا و حوزه هــای برجســته و مهــم و 
Habite-" کرد. اســناد رســمی همچنــان بــا مشــکل روبــه رو اســت و احتمــااًل در مراحــل قانونــی بــرای آینده نیز دردســر ایجاد خواهد 
کــه ســند خانــه  کنین فاوالهــا داده شــد و بــه آن هــا اجــازه می دهــد  Se" بــر پایــه پــروژه فــاوال- بایــرو توســط وزیــر شهرســازی بــه ســا
گــر زمیــن آن را نداشــته باشــند )مصاحبــه بــا آلفــردو ســیرکیس، وزیــر شهرســازی و محیط زیســت،  خــود را داشــته باشــند حتــی ا
ــه  ک ــد  ــرو نمی خواهن ــاوال- بای ــرکت کنندگان ف ــی از ش ــهرداری، برخ ــژه ش ــل وی ــر عام ــون، مدی ــو پترس ــه ل گفت ــه  ــارس 31، 2004(. ب م
کاربــری  کننــد و آن هــا می خواهنــد  مالکیــت قانونــی زمیــن را داشــته باشــند زیــرا آن هــا نمی خواهنــد مالیــات ملکــی پرداخــت 
کــه چــرا عالقــه ای بــه اســتفاده از ســند زمیــن خــود بــه عنــوان وثیقــه بــرای  زمینشــان بــه همــان شــیوه بمانــد. وقتــی از آن هــا پرســید 
کــه ایــن  کــه نمی خواهنــد بــدون اطمینــان از توانایــی بازپرداخــت آن  وام بگیرنــد  گرفتــن وام ندارنــد، بارهــا و بارهــا پاســخ داده انــد 

کار ثابــت بیشــتر آن هــا اســت. بــه دلیــل نداشــتن 
5. Pedro Abramo (2001; 2003a; 2003b); Pedro Abramo & Suzana Pasternak Taschner (2003) 
& Janice Perlman (2010)
کــه در خیابان هــا زندگــی می کننــد، شــماری نیــز در لوتیامنتوهــا )تفکیک هــای غیرقانونــی(، مجتمع هــا  گذشــته از افــراد فقیــری   .6
بــا  کــه در دو طــرف آن ردیفــی از اتاق هــای یــک نفــِر  کوچکــی  )پروژه هــای مســکن عمومــی(، ویالســور آوینیــداس )کوچه هــای 
ــا  ــود( ی ــاق داده شــده ب ــواده یــک ات ــه هــر خان ــه در آن ب ک کورتیکــوس ســنتی )خانه هــای قدیمــی  ــات مشــترک وجــود دارد( و  امکان

ــران( مســتقر هســتند. کارگ ــو )مســکن  ــکاس د پورک کاب
7. اطالعات توسط آندره اورانی در یک مکالمه در موسسه the Study of Work and Society در سال 2008 به من داده شد.

8. Favela-Bairro
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کــه باهــدف یکپارچه ســازی آن بــا محله هــای پیرامــون انجــام  کــه در 144 فــاوال و 24 لوتیامنتــو1 
گرفــت، پس ازاینکــه در ورودی فاوالهــا میدان  هــای عمومــی ســاخته شــد، خیابان هــای اصلــی 
ــا  کانال ه ــد،  ــی جایگزیــن ش ــای بتن ــا پله ه ــود ب گل آل ــدند، دامنــه  تپه هــای  ــفالت ش ــی آس داخل
ــه خانه هــا  رســید، بااین وجــود  ــرق و آب و فاضــالب ب ــی شــدند و ب ــوده الی روب و مســیل های آل
کجــا  کجــا پایــان می یابــد و مــورو )فــاوال( از  کــه آســفالتو2 )شــهر رســمی(  به درســتی روشــن اســت 
ــل  ــا واژه هــا شناســاند، درک فرهنگــی متقاب ــوان ب ــز را نمی ت ــه ایــن تمای ک آغــاز می شــود.3 ازآنجا
گمانــی در  گــر نشــانه های بصــری چــه از بــاال و یــا از ســطح خیابــان را بنگریــم،  نیــاز اســت.4 ا
ناهمســانی ایــن دو نیســت. شــهر رســمی در خــط راســت قــرار دارد و فــاوال در خــط منحنــی. ایــن 

تمایــز در تصویــر 1-4 دیــده می شــود.

تصویر 1-4. مورو و آســفالتو، شــهر غیررســمی و شــهر رســمی، شــهر رســمی راســت و شــهر غیررســمی به شــکل منحنی اســت. 
)عکــس از آرشــیو شــهرداری ریو(

1. بــا توجــه بــه ســخنرانی شــهردار ریــو، ســزار مایــا، در دهمیــن ســالگرد فــاوال- بایــرو در ســپتامبر 2004. وب ســایت موسســه ی پریــرا 
کــه به تدریــج بــا اصطالحــات سیاســی و اقتصــادی میــان دولــت ملــی و شــهر ریــو بــه تعویــق افتــاده  پرســوس را ببینیــد. فــاز ســوم 

کتــاب در دســت چــاپ بــود، داشــت آغــاز می شــد. بــود، هنگامی کــه ایــن 
2. Asfalto
کــه در آمریــکای التیــن )و شــاید جهــان( اجراشــده  اســت.  گســترده ترین برنامــه ارتقــاء زورآبــاد اســت  3. فــاوال- بایــرو، بلندپــروازاِن و 
ایــن برنامــه توســط بانــک توســعه بیــن آمریکایــی و بــا مشــارکت National Caixa Economica و دولــت محلــی شــهرداری آغــاز شــد. 
کارز، ابداع کننــده بااســتعداد، طــراح، مدیــر، بنیان گــذار ایــن برنامــه در IBD، شــامل مقــررات مربــوط بــه  گفتــه جــوز بــرا بــر پایــه 
فاوالهــای بزرگ تــر، حضــور در توســعه اجتماعــی و ایجــاد شــغل و تشــویق مشــارکت شــهروندان بیشــتر اســت )گفتگــوی شــخصی، 

کــردم. ژانویــه 2009(. در فصــل 1 بــه ایــن اشــاره 
4. در واقــع، مالکیت هــای بــی ارزش در مجــاورت ورودی هــای فــاوال به تدریــج بــه عنــوان بخشــی از مــورو )شــهر غیــر رســمی( در نظــر 

گرچــه از دیــد فنــی و قانونــی در آســفالتو )شــهر رســمی( اســت. گرفتــه می شــود؛ 
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کــه جایــگاه خوبــی دارنــد را می  تــوان به ســادگی در شــبکه بندی  فاوالهــای قدیمی تــر و یکپارچــه 
اســت،  فراهم شــده  کنونــی  ســکونتگاه های  بــرای  زیرســاخت ها  بازشــناخت.  جغرافیایــی 
کــه  ساخت وســاز از خیابــان به ســوی بــاال و در راســتای خطــوط تــراز زمیــن  اســت. تــا جایــی 
توپوگرافــی )ناهمــواری( اجــازه می دهــد و بســته بــه انــدازه فــاوال، صدهــا یــا هــزاران خانــه در 
ســاختمان های  شــده اند،  ســاخته  خ رنگ  ســر توخالــی  آجرهــای  از  گــون  گونا اندازه هــای 
گونــه شــگفت آوری پــر از  کــه بــه  دو تــا پنــج طبقــه بــا پشــت بام های ســیمانی همــوار هســتند 
کــه از بــام برآمــده و ایــن تیرآهن هــا  بشــقاب های ماهــواره و تیرهــای فلــزی زنــگ زده اســت 
بیشــتر  می شــود.  بــرده  کار  بــه  آن  از  پــس  طبقــه   ایمن ســازی  بــرای  تکیه گاهــی  به عنــوان 
بــه درون  بــه نشــانه ی رســیدن مــواد مخــدر  یــا  بــرای ســرگرمی  پســربچه ها در پشــت بام ها، 

فاوالهــا بادبــادك هــوا می کننــد.
فاوالهــای نوین تــر و ســکونتگاه های نابســامان بخــش غربــی شــهر به ســادگی قابــل بازشــناخت 
گرچــه شــاید در هســته نخســتین محلــه چنــد ســاختمان آجــری باشــد ولی بســیاری از  هســتند. ا
کــه  کلبه هایــی نیمــه کاره زندگــی می  کننــد و بســیاری از فاوالهــا و لوتیامنتوهایــی  مــردم هنــوز در 
کمــی بــه خدمــات شــهری دارنــد. در هنــگام بــاال آمــدن  غیرقانونــی تفکیک شــده اند1 دسترســی 
گل آلــودی می شــوند  گذرگاه هــا مســیل های  کلبه هــا تاانــدازه ای بــه زیــرآب می رونــد و  آب دریــا، 

گذاشــته می شــود. کار  کــه الوارهــای چوبــی بــرای راه رفتــن روی آن هــا 
پــدرا دگاون2  پــرآوازه  اقیانــوس، مــرداب  کنــار چشــم اندازهای دیدنــی  در بخــش جنوبــی در 
کــه تندیــس مســیح بــا دســتان بــاز باالتــر از همــه ایســتاده  کورکــووادو  و دویــس ارمــاوس3 و 
گســترده  اســت، فاوالهــا در دامنــه   تپه هــای سرســبز و شــاداب جنــگل تیجــوکا4 به ســوی بــاال 
شــده اند. ایــن فاوالهــا نظاره گــر آســمان خراش های شیشــه ای، پــوالدی و مرمــری شــهر رســمی 
کنان ایــن شــهر غیررســمی ســاخته می شــوند. تنهــا داراتریــن و  کار روزانــه ســا کــه بــا  هســتند 
کســان خانه هــای مســتقل دارنــد و دیگــر مــردم در آپارتمان هــا زندگــی می  کننــد.  تهیدســت ترین 
ــزرگ و  ــای ب کارخانه  ه ــه  ــاالی تپ ــه در ب ک ــت  ــر اس کارگ ــه   ــه طبق ــك ناحی ــتر ی ــمالی بیش ــش ش بخ
کــه در میــان خانه هــا درختــان  آپارتمان هــا و ســاختمان های نابســامان فاوالهــا دیــده می شــود 
میــوه و مــوز تــا بــاالی تپــه قــرار دارنــد. در هــر دو مــورد، بــودن نگهبانــان تفنگــدار و دربان هــای 
گــروه مــواد مخــدر را نشــان می دهــد  ورودی هــای فاوالهــا بســیار چشــمگیر اســت. ایــن چیرگــی 

ــد. ــی می کنن ــاوال را بازرس ــه درون ف ــگان ب ــروج هم ــل ورود و خ کام ــور  ــه به ط ک
ثروتمندتریــن  در  فاوالهــا،  گــی  دیگــر  ویژ کــه دو  اســت  ایــن  کــه دریافتــم  نکتــه چشــمگیری 
محــالت ریــو نیــز یافــت می شــود. نخســت این کــه تنهــا در فاوالهــا و بهتریــن نواحــی شــهر، 
آپارتمــان  زندگــی می کننــد، دومیــن نکتــه  مــردم در خانه  هــای جــدا و تک واحــدی به جــای 
کــه تنهــا در فاوالهــا و محله هــای ثروتمنــد نشــین، افــراد تفنگــدار در ورودی هــا و  ایــن اســت 

1. Loteamentos: Illegal Subdivision
2. Pedra de Gavea
3. Dois Irmaos
4. Tijuca
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کــه یــک پســر جــوان، فــاوال را برایــم  دروازه هــا نگهبانــی می دهنــد. مــن ایــن را هنگامــی دریافتــم 
ــهری از  ــد". در "ش ــازه داری ــه اج ــاز ب ــه آن نی ــادن ب ــرای پانه ــه ب ک ــی  ــرد: "جای ک ــف  ــه تعری این گون
کســی دور نگه داشــته شــده اســت و  کســی از چــه  کــه بگوییــم چــه  دیوارهــا "1 ســخت اســت 
کارزینهــو2  گیــر افتاده انــد. هنگامی کــه فــاوالی جا کســانی پشــت دروازه هــای حفاظت شــده  چــه 
بــرای دگرگــون شــدن بــه یــک "محلــه دروازه  دار "3، دیوارهایــی بــا دوربین هــای همیشــگی بــر 

ــد.4 ــل ش ــام تبدی ــوایی تم ــک رس ــه ی ــد ب ــاخته ش روی آن س
ندارنــد.  نگهبــان  و  دروازه  فاوالهــا  ماننــد  غیررســمی  ســکونتگاه های  همــه  بااین وجــود 
کنــون رشــد شــتابانی  کــه ا لوتیامنتوهــا، از انــواع ســکونتگاه های غیررســمی در ریــو هســتند 
کوچکــی  کــه تفکیــک و بــه قطعــات  ــی پیرامــون شــهر هســتند  دارنــد و در واقــع زمین هــای خال
کــه بیشــتر بــدون خیابــان و هیچ گونــه خدمــات و تســهیالت شــهری هســتند.  بخــش شــده اند 
کــم جمعیــت باالیــی نــدارد و شــامل  کــه ترا ایــن ســکونتگاه ها بیشــتر در بخــش غربــی قــرار دارنــد 
گاه اســتفاده می شــوند. از  کشــاورزی یــا چــرا کــه بــرای  کشــاورزی بــزرگ۵ هســتند  زمین هــای 
نابســامان )بی نظــم(6  بــرای تفکیــک  ایــن زمین هــا به خوبــی نظــارت نمی شــود،  آنجایی کــه 
دالالن  ســرانجام  می شــوند.  خوبــی  هــدف  بزرگ تــر  پنهانــی7  تفکیــک  یــا  مقیــاس  کوچــک 
ســودجو ایــن زمین هــا را می فروشــند و ســپس خــود ناپدیدشــده و خدمــات را بــر دوش دولــت 
گذاشــته و یــا مــردم را بــه حــال خــود رهــا می کننــد. شــهر یــا بــه خواســت های آن هــا بی توجهــی 
کــه بایــد بهــای زمین هــا را  ک ســازی و جابجایــی خانوار هــا روی مــی آورد  می  کنــد و یــا بــه پا
گزینــه پرهزینــه اســت. در ایــن  کــه ایــن  کنــد  بپــردازد و یــا خدمــات شــهری را بــرای آن هــا فراهــم 
گرفتــار شــده و همــه پــول خــود را بــرای خریــد یــك دارایــی قالبــی پرداخته انــد.  میــان مــردم 
کامــاًل قانونــی هســتند چــون بــه دســت دولــت یــا زمیــن داران قانونــی  برخــی از ایــن لوتیامنتوهــا 
بــدون خدمــات شــهری  بیشــتر  و  فروخته شــده  ارزان  بهــای  بــه  زمین هــا  ایــن  برپاشــده اند. 
کردیــم، هرازگاهــی ایــن  کاســیاس بررســی  کــه مــا در  هســتند. بااین حــال، ماننــد لوتیامنتوهایــی 

ــه  شــمرده می شــوند. ــه یــک محل ــذار ب گ اجتماعــات درخــور 
ســیمای لوتیامنتوهــا بــا فاوالهــا متمایــز اســت چــون زمین هــا تفکیک شــده اند و خیابان هــا پیــش 
کــه در تصویر 1-۵ نشــان داده شــده   اســت، لوتیامنتوها  گرفتــن ساخته شــده اند. همان گونــه  از جــا 
یــك الگــوی شــبکه ای دارنــد. ایــن ســکونتگاه ها غیرقانونــی یــا پنهــان نامیــده می شــوند نــه بــه ایــن 
کــه درهم وبرهــم هســتند بلکــه بــرای اینکــه بیشــتر پشــت ســاختمان های بــزرگ یــا میــان  دلیــل 
کرده انــد. آن هــا از نظــر  گونــه غیرقانونــی اشــغال  گاه پنهان شــده اند و زمین هــا را بــه  زمین هــای چــرا

انــدازه و شــمار به ویــژه در بخــش غربــی بــا شــتاب روبــه افزایــش هســتند.

Teresa P. R. Caldeira )2000(.گرفته شده است  Teresa Caldeira نوشته "city of walls" کتاب 1. این عبارت از عنوان 
کوچک است. )مترجمان( Jacarezinho .2 به معنی سوسمار 

3. Gated Community
4. See article on this by Joao H. Costa Vargas (2006)
5. Huge Fazendas
6. Loteamentos Irregulares
7. Loteamentos Clandestinos
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از  گســترش یافته اند. )عکــس  الگــوی منظــم  به صــورت  کــه  غــرب  لوتیامنتوهــا در منطقــه  از  تصویــر 1-5. عکــس هوایــی 
ریودوژانیــرو( پرســوس-  پریــرا  موسســه 

کــه ایــن  گرفتــه می شــوند  در اصطــالح رایــج و از دیــد آمــاری لوتیامنتوهــا بیشــتر بــا فاوالهــا یکــی 
کم درآمــد در چشــم انداز شــهری را مشــکل  گونه هــای ناهمســان ســکونتگاه های  کــردن  جــدا 
ــرای  ــت ب ــه دول ک ــرای مجتمع هــا نیــز هســت، همــان مســکن هایی  ــش ب ــرده اســت. ایــن چال ک
ــمرده  ــمی برش ــکن غیررس ــا، مس ــت. ایــن مجتمع ه ــاخته اس ــا س ــده فاواله ــا ش کنان جابج ــا س
روی  بــر  دولــت  دســت  بــه  کــه  هســتند  رســمی  آپارتمانــی  مجتمع  هــای  آن هــا  نمی شــوند. 
کــه مالکیــت دولتــی داشــتند، ســاخته شــدند. آن هــا در جایــگاه نیمــه قانونــی قــرار  زمین هایــی 
دارنــد نــه آســفالتو هســتند و نــه مــورو )نــه رســمی، نــه غیررســمی(. ســامانه تأمیــن مالــی این گونــه 
کنان، پــس از 2۵ ســال بــه آن هــا  کــه مالکیــت ایــن زمین هــا بــا پرداخــت ماهانــه ســا طراحــی شــد 
گذشــت بیــش از 3۵ ســال، ســکونت بیشــتر آپارتمان هــا نــه بــا  کنــون پــس از  گرچــه ا داده شــود. ا

مالکیــت و یــا اجــاره رســمی، بلکــه بــا قراردادهــای غیررســمی اســت.
کنان  ســا چــون  و  نیســتند  شــهری  خیابان هــای  شــبکه  روی  بــر  مجتمع هــا  آنجایی کــه  از 
کنتــرل و یــا بازرســی پلیــس نیســتند  و درگیری  هــای  کم درآمــد هســتند، زیــر  کمابیــش  آن هــا 
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گروه هــای مــواد مخــدر در آن جریــان دارد؛ ازایــن روی در نــگاه همــه مــردم  خشــونت آمیز میــان 
و بــر پایــه آمارهــای شــهری، آن هــا نیــز فــاوال نامیــده می شــوند و بخشــی از مســکن غیررســمی بــه 
شــمار آورده می شــوند. ســکونتگاه پــرآوازه، شــهر خــدا1، یکــی از قدیمی تریــن مجتمع هــا اســت. 
ــد  ــان می ده ــن آن را نش ــان آغازی ــده اند، چیدم گرفته ش ــال 1969  ــه در س ک ــر 1-6 و 7-1  تصاوی
کــه بــه نــام آن ســاخته شــد از ســوی همــه  کــه پیامــد برنامه ریــزی مســکن اســت، ولــی در فیلمــی 
ــه "شــهر  ک مــردم فــاوال نامیــده  شــد. همچنیــن مجتمع هــای دیگــر ماننــد ســیدد آلتــا2، جایــی 

ــد. ــناخته ش ــاوال ش ــوان ف ــد، به عن ــرداری ش ــا فیلم ب ــدا " در آنج خ

کــه بــرای آوارگان فاوالهــا ســاخته  تصویــر 1-6 و 1-7. شــهر خــدا، ســال 1973. تصویــر 1-6. یــک عکــس هوایــی از مجتمع هــا 
ــد  ــه مانن کلب ــاختمان های  ــد در س ــن درآم ــا پایین تری ــا ب ــد. خانواده ه ــان می ده ــکن را نش ــای مس گونه ه ــتره ای از  گس ــد،  ش
کــه درآمــد میانــه داشــتند در خانه هایــی  کــه بــه هــر خانــواده یــک اتــاق داده می شــد، آن هایــی  موقتــی جــای داده می شــدند 
کــه درآمــد باالیــی داشــتند، در ســاختمان های پنــج  کن می شــدند و آن هایــی  کــه در مرکــز و بــه شــکل جعبه هایــی هســتند، ســا

کن می شــدند. کــه در تصویــر دیــده می شــود ســا طبقــه 

1. City of God
2. Cidade Alta
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ــر  ــا درآمــد باالت ــا ســرمایه گذاری خصوصــی بــرای خانواده هایــی ب کــه ب حتــی مجتمع هــای بهتــر 
گرفته شــده در ســال  کــه یــک نمونــه آن در عکــس  ســاخته شــد، متروکــه و ویرانــه شــده اند 
1973، پــادره میگوئــل1 نشــان داده شــده اســت؛ ولــی برخــالف شــهر خــدا )ســیدد ددیــوز(2، 
ســیدد آلتــا و بســیاری دیگــر از مجتمع هــا به خوبــی نگهــداری شــده و امــروزه فــاوال شــمرده 
ــا او آشــنا می شــویم، آنجــا  کــه در فصــل ســوم ب نمی شــوند. تیــو ســوزا3، مربــی فوتبــال دختــران 
کنــون جــای  کــه ا کــرد و بــه ســیدد آلتــا آمــد  کومبــا نابــود شــد رهــا  کاتا را در ســال 1970 هنگامــی 

ــی اســت. ــرای زندگ ــی ب خوب

کــه بــه  کســانی  کرانــه شــمالی دوردســت شــهر اســت،  تصویــر 1-8. یکــی از مجتمع هــای تــازه در ســال 1973، آنــدره میگوئــل بــر 
ســرزندگی فــاوال خوکــرده بودنــد آنجــا برایشــان ماننــد پایــان جهــان اســت.

ــو را در خــود جــای داده   ــه فقــرای شــهری ری ک گونه هــای دیگــری از مســکن غیررســمی هســت 
کورتیکــوس4  کمابیــش انــدک رســیده اند. در میــان آن هــا می تــوان بــه  ولــی امــروزه بــه شــماری 
ــرای جــای دادن خانواده هــای فراوانــی تقسیم شــده  ــه ب ک کهنــه   ــواری  )مســکن های تــک خان
کــه آپارتمان هــای تــک  کارگــران  کابــکاس دپورکــو۵ )اســتیجاری( و ویــالس6 )مســکن  اســت(؛ 

کــرد. اتــاق هســتند(، اشــاره 
کن بــود. شــهر  تــا ســال 2008، نزدیــک بــه 37 درصــد جمعیــت شــهر ریــو در شــهر غیررســمی ســا
نــام بایــرو  بــه  کــه باقــی جمعیــت را در برمی گرفــت، دربرگیرنــده محله هــای قانونــی  رســمی 

1. Padre Miguel
2. Cidade de Deus

که برای افراد بزرگ تر استفاده می شود. Tio .3 )عمو( و Tia )عمه( اصطالحاتی محترمانه و دوستانه است 
4. Corticos
5. Cabeças de porco
6. Vilas
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ــا توانگرتریــن محله هــا  را در برمی گیــرد. تفــاوِت شــاخص توســعه  کــه از تهیدســت ترین ت اســت 
گــوا، لبلــون، ایپاِنمــا، جردیــم بوتانیکــو2 و بایروهــای سرشناســی  انســانی1 بیــن بایروهــای ال
اســت.  بورکینافاســو۵  و  بلژیــك  تفــاوت  ماننــد  گونکالــو4  ســائو  و  ایراجــا3  تیجــوکا،  چــون 
کنــار یکدیگــر بــه  کرومــی در راســتای ســاحل  ســاختمان های آســمان خراش نویــن شیشــه ای و 
کــز فرهنگــی  گونــه فشــرده قــرار داده شــده اند و تقاضــا بــرای مجتمع هــای تجــاری بــزرگ و مرا
کــرده اســت ولــی از طرفــی دیگــر مایــه رشــد شــتابان فاوالهــا و  و اســتخرهای بــزرگ را ایجــاد 

لوتیامنتوهــای غیرقانونــی در بخش هــای درونــی دور از ســاحل شــده اســت.
کار می  کننــد یــا  کــه در آمریــکای التیــن  کــه چــرا بســیاری از همکارانــم  مــن در شــگفت بــودم 
بــه زبــان اســپانیایی ســخن می  گفتنــد همیشــه بــا واژه "بایــرو" بــه مفهــوم "محلــه" مشــکل 
ــا  کــه بــه زبــان آوردن واژه "بایــرو"، هماننــد واژه اســپانیایی باریــو6 ی داشــتند. ســپس دریافتــم 
ــکای  گــون آمری گونا ــاد"8 درجاهــای  ــا زورآب ــه معنــای "ســکونتگاه تصرفــی ی ــه ب ک ــادا7 اســت  باری
کــه بــه مفهــوم  کار بــردن واژه هایــی هماننــد باریــو یــا باریــادا  کــه آیــا بــه  التیــن اســت. نمی دانــم 
را  فاوالهــا  اســت  شــده  انگیــزه ای  کــه  می  گیــرد  سرچشــمه  برهانــی  همــان  از  اســت  محلــه 
"اجتمــاع محلــی " یــا "محلــه مردمــی " بنامنــد. دوســتانم در لیمــا می گفتنــد از هنگامی کــه 
کار می رفــت،  ــر بــرای زمین هــای مــورد تهاجــم بــه  کــه پیش ت به جــای واژه هــای توهین آمیــزی 
کردنــد، تفاوت هــای زیــادی ایجادشــده  ــا تازه آبــاد را جایگزیــن  اصطــالح "شــهرهای جــوان "9 ی

اســت.

گین: فاوال، اصالم نیســت گان زهرآ واژ
کــه  بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت و منفــی زبــان، واژه فــاوالدو یــا فاوالیــی آن گونــه تحقیرکننــده اســت 
کار مــی رود و در مجموعــه اصطالحــات برنامه ریــزی  کنان فــاوال بــه  به نــدرت بــرای اشــاره بــه ســا
ــا  کم  هــای نابهنجــار " شــده اســت. ب رســمی "محــدوده منافــع ویــژه "10 جایگزیــن اصطــالح "ترا
گــر فاوالهــا یــا هــر ســکونتگاه  زورآبــاد دیگــر را  توجــه بــه ایــن دلیــل، بــه نظــر ناخوشــایند اســت ا

"اصــالم "11 بنامیــم.12
1. Human Development Index
2. Jardim Botánico
3. Irajá
4. São Goncalo
5. Burkina Faso
6. Barrio
7. Barriada
8. Squatter Settlement
9. Pueblas Jovenes
10. Areas of Special Interest
11. Slum
ج  کــه مــن یــک ســمینار خــار گرفتــه شــوند. دانشــجویانی  کار  12. برچســب هایی ماننــد اصــالم بایــد از دیــد محتــوا متفــاوت بــه 
کنان خیابانــی در بمبئــی قبــل از آمــدن بــه شــهر ســووتو در  کشــور پژوهش هایــی را بــه آن هــا داده بــودم چنــد روز را بــا ســا از 
کــه انتظــار  کارگــران دوره آپارتایــد شــگفت زده شــدند و میزبان هــای مــا  گذراندنــد. آن هــا از شــرایط خــوب مســکن  ژوهانســبورگ 
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ــه افزایــش  گرچــه فاوالهــا و اصالم هــا هــر دو از مناطــق محــروم شــهر هســتند و فقــر آن هــا رو ب ا
کارکردهایشــان ناهم ســویی های بســیاری هســت و دو دنیــای جــدا  اســت ولــی در بافــت  و 
کــه بی احترامــی تحقیرآمیــزی در خــود دارد در برنامــه بانــك جهانــی  هســتند.1 واژه "اصــالم " 
ــداف  ــالم "4 و اه ــدون اص ــهرهای ب کار "ش ــژه در  ــهرها3، به وی ــالف ش ــام ائت ــه ن ــل2 ب ــازمان مل س
توســعه هــزاره۵ دوبــاره ســر زبــان افتــاد. آرمــان 7، هــدف 11 در اهــداف توســعه هــزاره می گویــد: 
کن اصــالم بــه دســت  تــا ســال 2020، بهبــود قابل توجهــی در زندگــی دســت کم صــد میلیــون ســا
کافــی بــه آب  کمبودهایــی از جملــه دسترســی نا آیــد. 6 در ایــن مــورد، در شناســاندن اصالم هــا 
ــی  ــت و ناامن ــی جمعی ــا، انبوه ــن خانه ه ــت پایی کیفی ــاخت ها،  ــر زیرس ــت و دیگ ــالم، بهداش س
کن  ســکونت توجــه شــده اســت.7 بااین حــال، ایــن هــدف یعنــی بهبــود زندگــی صــد میلیــون ســا
کــرده اســت  ح  کــه خــود ســازمان ملــل مطــر اصــالم تــا ســال 2020 بــه دور از واقعیــت اســت چرا

کنان زورآبادهــا افــزوده خواهــد شــد. کــه 1/4 میلیــون نفــر دیگــر تــا آن هنــگام بــه ســا
اســت  گذشــته  بــه  اندوه بــار  بازگشــت  یــك  بــرای مســکن غیررســمی  اصــالم  واژه  به کارگیــری 
کــه یــک بــاور طبقاتــی بــه ســاختن ایــن واژه منجــر شــد. هاســکینز8، تاریخــدان بریتانیایــی، 
کــه از واژه بومــی "زمیــن باتالقــی  ریشــه های ایــن واژه را در ســال های 1820 دنبــال می کنــد 
بــه  نیــز  و ســوئدی  آلمانــی، دانمارکــی  زبــان  اصــالم در  واژه  اســت.  گرفته شــده   9" لجــن زار  و 
کــه چندوچونــی هراس انگیــز خیابان هــا و محوطه هــای ایــن جاهــای  مفهــوم "تــاالب "10 اســت 

زهکشــی نشــده را نشــان می دهــد.11
پرجمعیــت  و  آلــوده  شــهری  بخــش  یــك  همچــون  را  اصــالم  کســفورد،  آ انگلیســی  واژه نامــه 
کــه مردمــان بســیار تهیدســت در آن زندگــی می کننــد و مفهــوم دوم آن خانــه یــا  برشــمرده 
مســکن های نامناســب بــرای ســکونت مــردم اســت. ارزش عاطفــی ایــن واژه در یــك مقالــه 

کردنــد. در مقایســه بــا زندگــی در یــک پیــاده رو در برابــر هــر چنــد نفــر یــک اتــاق و تنهــا یــک  داشــتند آن هــا را بــه رقــت درآورد را ناامیــد 
 South Bronx حمــام و یــک آشــپزخانه داشــتند. در یــک موقعیــت مشــابه، هنگامی کــه جوانــان برزیلــی از فــاوال دعــوت شــدند تــا در
کــه  کــه آن هــا در یــک جــای لوکــس زندگــی می کننــد تــا زمانــی  بــا دانشــجویان دانشــکده Getto Film بماننــد، آن هــا فکــر می کردنــد 

ــد. ــورک بودن ــا " در نیوی ــی از بدتریــن "اصالم ه ــه در یک ک ــد  گفتن ــا  آن ه
1. See discussion by Nancy Youman (1991)
2. UN-World Bank
3. Cities Alliance
Cities Without Slums" .4"، در ســال 1999 توســط اتحــاد یــا ائتــالف شــهرها، تحــت حمایــت مشــترک بانــک جهانــی و ســازمان ملــل 

.)2007 ،Alan Gilbert( .راه اندازی شــد )UN-Habitat( متحد برای اســکان بشــر
5. Millennium Development Goals (MDGs)
کــه متعهــد  کردنــد  کشــور آن را امضــا  6. اهــداف توســعه هــزاره در ســال 2000، در بحثــی میــان 187 ملیــت تنظیم شــده بــود و 147 
ــداری محیط زیســت " اســت. مراجعــه  ــژه( برســند. آرمــان 7 " تضمیــن پای ــا 18 هــدف وی ــه هشــت آرمــان )ب ــا ســال 201۵ ب شــدند ت

.www.un.org/millenniumgoals کنیــد بــه
7. United Nations Human Settlements Programme and Global Urban Observatory (2003)
8. Hoskins
9. Slump
10. Mire
11. See Hoskins (1970), on the origin of the word "slum"
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کــه در نیویورک تایمــز1 بــه چــاپ رســید و مربــوط بــه وبــای همه گیــر در شــهر نیویــورك  تــازه 
در ســال 1832 بــود، بهتــر درك می شــود. ایــن مقالــه، نامــه یــك رهبــر مدنــی سرشــناس بــرای 
کــه مردمانــش  کــه اصــالم را محــدود و منحصــر بــه طبقــات پایین شــهر می دانــد  دختــرش بــود 
کرده  انــد.2  کثیــف هســتند و ماننــد خوك هــا در خانه هــای آلــوده خــود ازدحــام  بســیار فاســد و 
می کنــد:  توصیــف  این گونــه  را  اصــالم   ناحیــه ای،  چنیــن  از  بازدیــد  از  پــس  دیکنــز3  چارلــز 
کــه تمامــًا نفــرت، تباهــی و  گســترش یافته... جایــی اســت  کــه چــون میکــروب  "یــك اصــالم 

ــی اســت." پژمردگ
ایــن اشــاره های ســده نوزدهمــی پیوســتگی فقــر شــهری بــا حیوانــات )خــوك(، آشــغال )کثیــف، 
فاســد( و رفتــار غیراخالقــی و اشــاره بــه اصــالم  بــه عنــوان یــك ســرطان، ماننــد همــان اشــاره های 
ــر چــه در، شــهرهای جهــان شــمال در ســده  گ ــه فاوال هــا در نیمــه دوم ســده بیســتم اســت. ا ب
مســکن  محدوده هــای  یــا  کم درآمدهــا  مســکن  بــزرگ  مجتمع هــای  بیشــتر  بیســت ویکم، 
فاوالهــا هیــچ  فضــای  امــا، در  اصــالم خوانــده می شــد. شــباهت هایی وجــود دارد  فرســوده 
خالــی وجــود نــدارد. همــه فضاهــا ا ســتفاده شــده اســت و بیشــتر خانوارهــا اتاقــی اجــاره می هنــد 
یــا از بخشــی از خانــه  بــرای مراقبــت روزانــه، تجــارت یــا تولیــد اســتفاده می کننــد. فاوالهــا در 
ریــو بیشــتر از آنکــه در یک جــا متمرکــز باشــند در بخش هــای مختلــف شــهر پخش شــده اند. 
کنان فاوالهــا هــم بیشــتر می خواهنــد از زندگــی در اصالم هــا بگریزنــد، چنانچــه پیــش از  ســا

کردنــد. افتــادن در دام باندهــای مــواد مخــدر چنیــن 
بــرای  پناهــگاه  آمریــکا، آخریــن  و  اروپــا  کــه بگوییــم اصالم هــای  بســیار ســاده انگارانه اســت 
فاوالهــا  در حالی کــه  ناامیــدی4(،  )اصالم هــای  مانده انــد  بی خانمــان  کــه  هســتند  کســانی 
ــرد، ایــن  ک کــه در ادامــه بحــث خواهــم  ــه بیــرون هســتند. همان طــور  گــذرگاه و راهــی ب ماننــد 
رونــد بــه دلیــل خشــونت موجــود در ایــن مناطــق پیچیــده شــده اســت، امــا یک ســوم افــرادی 
ــی  ــردم دیگــر در فاوالهــا زندگ ک گفتگــو  ــا  آن هــا  ــو ب ــار در فاوالهــای ری ــرای نخســتین ب ــه مــن ب ک
گتوهــای نــژادی و قومــی در اروپــا و آمریــکا آن  کــه جابه جایــی در  گمــان نــدارم  نمی کردنــد. 

ــاال باشــد. ــدازه ب ان
گتوهــای آمریــکا بــرای فقــرا و تــازه واردان دارنــد،  کــه  فاوالهــا برخــی از نقش هایــی را دارنــد 
کار  ــا  ــا ب ــت ت ــی اس ــای پای ــا ج ــرای خانواده ه ــه ب ک ــت  ــی اس ــرای زندگ ــوب ب ــی نامطل ــا جای گتوه
گذشــت زمــان  و بهتــر شــدن اوضــاع از آنجــا بیــرون بیاینــد. یکــی دانســتن پروژه هــای  ســخت و 

1. New York Times
 Five Points 2. نیویورک تایمــز همه گیرشــدن وبــا را بــه عنــوان "حملــه شــدید بــه فقیرتریــن محله هــا، به ویــژه اصــالم شناخته شــده
ــد " توصیــف می کنــد و  ــه زور جــای داده بودن ــد و آلودگــی ب ــوی ب کاتولیــک ایرلنــدی را در ب ــه آمریکایی هــای آفریقایــی و مهاجــران  ک
کــرد، "بیــش از هــر زمــان دیگــر تقســیمات طبقاتــی، نــژادی و مذهبــی شــهر را  کنــت جکســون در همــان مقالــه اشــاره  کــه  همان طــور 
گــر شــما وبــا  کــه بهتریــن نمونــه آن "ســرزنش قربانــی " )کــه ا بــه وجــود آورد ". جکســون در ادامــه، به طــور خالصــه نگــرش غالــب روز 
 The Gangs of New کــرد. همان طــور بــه همــان روش، مارتیــن اسکورســز در فیلــم داشــتید ایــن تقصیــر شــما بــود( اســت را بیــان 

.)2008( Noble Wilford .شــهر نیویــورک اشــاره دارد ")چــاه فاضــالب( sinkhole" بــه "زندگــی پنهــان " در York
3. Charles Dickens
4. Slums of Despair
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گتوهــای  )ماننــد  صنعتــی  کشــورهای  شــهرهای  فرســوده  محله هــای  و  کم درآمــد  مســکن 
ــاخته  ــی خودس کن تدریج ــا ــا مس ــدن( ب ــی لن ــکن های عموم ــس و مس ــو1 در پاری ــورك، بانلی نیوی
کــه دارنــد  گســترده فاوالهــا نادرســت اســت. بــا وجــود فقــر و محرومیــت مشــترکی  خانواده  هــای 
کــه دارنــد بســیار متفــاوت اســت.  مشــکالت و امکانــات پیــش روی هــر یــک از آن هــا و بافتــی 
کــه  یکــی از موانــع اصلــی بــرای هــدف یــازده اهــداف توســعۀ هــزاره، انــگ زنــی در فضایــی اســت 

کمــک می کنــد. نامطلــوب تعریــف می شــود و برچســب اصالم نشــینی بــه تقویــت آن 
یــك واژه مقاومــت و اعتــراض  بــه عنــوان  در بررســی های دراین بــاره، برخــی از واژه "اصــالم " 
کــه اغلــب از  آن یــاد می شــود، یــك شــبکه اجتمــاع مردمــی بــه نــام  کرده انــد. مــوردی  اســتفاده 
کار خــود را شــروع  کــه در بمبئــی در اوایــل دهــه 1980  اصالم نشــینان بین المللــی )SDI(2 اســت 
گســترش یافــت. برخــی از همــکاران،  کــرد و بــه بســیاری از شــهرهای دیگــر در سراســر جهــان 
کــه ایــن عبــارت  کــه پذیــرش نــام اصالم نشــین نشــان می دهــد  این گونــه اســتدالل می کننــد 
کــه دیویــد ســاترت وایــت3  تحقیرآمیــز نیســت ولــی ایــن اســتدالل درســت نیســت. همان گونــه 
ــه دســت آوردن حقــوق  ــره و ب ک ــه دنبــال مذا اشــاره می  کنــد، ایــن اصالم نشــینان سرســختانه ب
ــی  ــم آوردن برخ ــا و فراه ــی آن ه ــل زندگ ــدن مح ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــل ب ــد مث ــژه ای بودن وی
زیرســاخت ها و ســرویس های اولیــه بــه همــراه تأمیــن امنیــت آن هــا از ســوی دولــت، ماننــد 

ــا.4 ــای آن ه ــدن خانه ه ــب ش ــورت تخری ــو در ص ــکن  ن ــق مس ــتن ح داش
در برزیــل برچســب اصالم نشــین، هیــچ امتیــازی نــدارد و خــود ایــن عبــارت نــه تــوان اعتراضــی 
کــه در موســیقی رپ، فانــك و  کنــد را دارد و نــه بالیــدن واژه فــاوال  گتــو می  توانــد ایجــاد  کــه واژه 

کار مــی رود. هیپ هــاپ بــه 
کــه یــك فــاوالی تثبیت شــده در بخــش  شــمال اســت، از دیــد شــاخص توســعه  کارزینهــو  جا
انســانی، برتــری بیشــتری در ســنجش بــا برخــی از تهیدســت ترین محله هــا دارد. بــا نگاهــی بــه 
کــرد. ســاخت، بازســازی،  کم وبیــش احســاس  تصویــر 1-9 می تــوان جبــر زندگــی هراســناك را 
کســب وکار، برنامه هــای اجتماعــی، بازارهــای رو  بــه رشــد زمیــن و خانه هــا،  توســعه، بهبــود، 
همگــی نشــانه های زندگــی روزانــه در  آنجــا اســت. شــهر ســرمایه گذاری فراوانــی در بهســازی 
کــرده اســت. مدرســه باوهــاوس۵ آلمــان عالقــه خــود را بــا راه انــدازی یــك میــدان همگانــی بــرای 
کنان  یــا پذیــرا نبــودن ســا یــك مرکــز محلــه نشــان داده اســت. چالــش آغازیــن، بی عالقگــی 
کــردن  کــم  گروه هــای مــواد مخــدر، شــبه نظامیــان و پلیــس در  نیســت، بلکــه چالــش همدســتی 

کنان اســت. آزادی ســا

1. Banlieu
2. Slum/Shack Dwellers International
3. David Satterthwaite
4. David Satterthwaite in correspondence with the author, May 8, 2009. See also Special Issue 
of Enviroment and Urbanization (1990) which covers housing submarkets in different cities; 
and Squatter Citizen (1989).
5. Bauhaus School
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ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو96 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کارزینهــو، یــک فــاوالی بســیار بــزرگ تلفیقــی در بخــش شــمال اســت و دربرگیرنــده بخــش اداری ویــژه بــه  تصویــر 1-9. جا
خــود اســت. )2007(

افسون و جذبه فاوالها
ــمار  ــدم، ش ــو آم ــای ری ــه فاواله ــی ب ــرای زندگ ــار، ب ــتین ب ــرای نخس ــال 1968 ب ــه در س هنگامی ک
امــروزه واژه فــاوال شــناخته تر شــده  از برزیــل فاوالهــا را می  شــناختند.  ج  از مــردم خــار کمــی 
کــه  اســت. تــا 4 آوریــل 2008، بیــش از 2/۵ میلیــون یادداشــت بــرای فــاوال در اینترنــت بــود 
گــون دربــاره ایــن اجتماعــات اســت. از مــواد مخــدر  گونا نشــان دهنده افســانه ها و واقعیت هــای 
ک، مــد و تــرس فــراوان  ــه خــورا و خشــونت و مــرگ، فــراوان یادشــده اســت، همچنیــن اشــاره ب
اســت. فیلم هــا، برنامه هــا و ترانه هــای تلویزیونــی و نوشــتار روزنامه هــا، شــعله پدیــده ای بانــام 

ــد. ــت می کنن ــا را تقوی ــا زیب ــیك "1 ی ــاوالی ش "ف
 امــروزه در میــان پژوهشــگران و دانشــمندان علــوم اجتماعــی، فــاوال بیــش از دیگــر اجتماعــات 
کم درآمــد بررســی شــده اســت. در نوشــتاری در ایــن زمینــه )تفکــر دربــاره فاوالها2(3، نویســنده ای 
کــه بیشــتر آن هــا بیــن ســال های  کــرده  کتــاب مهــم دربــاره فاوالهــا را فهرســت  برزیلــی، 668 
گذشــته، ایــن رونــد فزاینــده همچنــان ادامــه  تــا 2000 چاپ شــده اســت. در نــه ســال   1980
گــوگل اســکوالر4 بیــش از 12000 مقالــه دانشــگاهی را دربــاره  داشــته اســت. موتــور جســتجوی 
ارشــد  کارشناســی  پایان نامه هــای  و  دکتــرا  رســاله های  همچنیــن  و  می کنــد  فهرســت  فــاوال 
بی شــماری دربــاره فاوالهــا بــه چشــم می خــورد. یــك پژوهشــگر بــا بازگویــی دیــدگاه خــود دربــاره 

1. Favela Chic
2. Pensando as Favelas
3. Licia do Prado Valladares, Lidia Medeiros & Filippina Chinelli (2003).
4. Google Scholar
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گســترش می نویســد: "دانشــمندان علــوم اجتماعــی خــود همچــون پیشــتازترین میانجــی  ایــن 
میــان فاوالهــا و  شــهرها، بیــن توده هــای فرا قانونــِی زورآبادهــا و نهادهــای قــدرت سیاســی و 

کالن شــهرهای قانونــی بودنــد."1 ســرمایه فرهنگــی در 
کــه بیــش از 90 درصــد ایــن پژوهش هــای دانشــگاهی از بررســی شــماری  گمــان می کنــم  مــن 
گران تریــن  همســایگی  در  کــه  برگرفته شــده اند  ریــو  جنوبــی  بخــش  فاوالهــای  از  انــدک 
بخش هــای شــهر قــرار دارنــد. اســتانداردهای  زندگــی در ایــن بخــش مناســب اســت، چشــم انداز 
بســیار خوبــی دارد و همســایگی ایــن فاوالهــا بــا ســواحل، رســتوران ها و امکانــات فرهنگــی 
ــه  گردشــگران را ب ــت پرســرعت، توجــه دانشــجویان، پژوهشــگران و  ــه اینترن ماننــد دسترســی ب

ــت. ــرده اس ک ــب  ــود جل خ
گردشــگرهای  ــد.  گیرایــی را دارن ــترین  ــای خوش منظــره بیش ــه فاواله ک گفتــن نیســت  ــه  ــاز ب نی
کــه نبــردگاه پلیــس و  کــه از فاوالهــای نــوار غــزه2 در بخــش شــمال  کمــی را می توانیــم بیابیــم 
پســت  ســرزمین های  در  احیاشــده  تاالب هــای  در  پشــه  از  پــر  فاوالهــای  اســت؛  تبهــکاران 
ــر فرمانروایــی شــبه نظامیان مســلح  ــه زی ک ــی  ــا فاوالهــای دوردســت بخــش غرب فلومیننــس3؛ ی
کمــی دربــاره فاوالهــای بخــش شــمالی از جملــه  هســتند، بازدیــد  کننــد. ازایــن رو، پژوهش هــای 
کارزینهــو، تویتوتــی4، آســاری ۵و حداقــل یکــی از داس پدراس هــای ریــو6 در منطقــه غــرب  جا

گرفتــه   اســت.7 صــورت 
کــه پیــکار بــرای برانــدازی  در ســال 198۵، هنگامی کــه دیکتاتــوری پایــان یافــت، روشــن بــود 
ــردن  ک ــده ای نمی توانســت ریســك بیــرون  کابینــه برگزی ــه هیــچ   ک ــود، چرا فاوال هــا ازمیان رفتــه ب
کوشــش بــرای جلوگیــری از آن هــا و  بیــش از یک ســوم رأی دهنــدگان را بپذیــرد. بااین حــال، 
کردنشــان ادامــه داشــته  اســت و تــا ســپتامبر 2009 پیرامــون شــماری از آن هــا دیــوار  منــزوی 
کشــیده شــد. از آن هنــگام پیشــنهاد هایی بــرای از میــان بــردن خطــرات محیط زیســتی و نگرانــی 
کشــیده شــد. فاوالهــا همچنــان پابرجــا  دربــاره ایمنــی همگانــی در شــماری از آن هــا پیــش 

ــده اســت. ــا مان ــیل و آتــش پابرج ــالی، س ــه در خشکس ک ــاوال  ــه ف ــد بوت ــتند، درســت مانن هس

1. See McCann (2006)
2. Gaza-Strip
3. Fluminense Lowlands
4. Tuitutí
5. Acarí
6. Rio das Pedras
7. See, in order of mention, João Costa Vargas (2006), Richard Benjamin Penglase (2002); 
Marcos Alvito (2001); and Marcelo Baumann Burgos (2002)
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کــه  بــود  خواهــد  شــهرها  در  جهــان  جمعیــت  رشــد  بیشــتر  کم وبیــش  آینــده،  دهه هــای  در 
در  و  التیــن(  آمریــکای  و  آفریقــا  )آســیا،  جنــوب"1  "جهــان  شــهرهای  در  جمعیت هــا  ایــن 
کــه برزیلی هــا  ســکونتگاه های غیررســمی، زورآبادهــا و حلبی آبادهایــی متمرکــز خواهــد شــد 
ــا هــزاره جدیــد جهــان از یــك جهــان  کــه هم زمــان ب آن هــا را فــاوال می نامنــد.2 ایــن پیش بینــی، 
کنــون حقیقــت یافتــه اســت و مــا را وادار  ــرد، ا ک گــذر خواهــد  ــه یــك جهــان شــهری  روســتایی ب
کــه مربــوط بــه شــهر اســت  کــه در بنیادی تریــن پارادایم هــای خــود، نه تنهــا آن دســته  می کنــد 
کنیــم. آنچــه ناروشــن می مانــد ایــن اســت  بلکــه تمــام پارادایم هــای شــرایط انســانی تجدیــد نظــر 
کــه بــه محرومیــت  کــه آیــا سیاســتمداران و بنگاه هــای حمایت  کننــده مالــی جهــان، بــه آن انــدازه 
کنان محله هــای فقیرنشــین شــهری  کــه ســا اقتصــادی توجــه می کننــد بــه مــردم روســتایی 

می شــوند نیــز اهمیــت می دهنــد؟
گذشــته جمعیــت جهــان بیــش از دو برابــر شــده اســت )از 2/۵4 میلیــارد بــه 6/67  در نیم ســده 
کم وبیــش همــه ایــن رشــد مربــوط بــه شــهرها بــوده اســت. در آغــاز  میلیــارد رســیده اســت( و 
ــاز  ــد، در آغ ــی می کردن ــهری زندگ ــق ش ــان در مناط ــت جه ــد جمعی ــا ۵ درص ــم، تنه ــده نوزده س
ســده بیســتم، ایــن درصــد همچنــان پاییــن )13درصــد( بــود؛ امــروزه، ایــن میــزان بــه ۵0 درصــد 
ــگاه  ــه ایــن موضــوع ن ــه ب ــه 7۵ درصــد خواهــد رســید.3 این گون ــا ســال 20۵0 ب رســیده اســت و ت
کنیــد:  شــهرهای جهــان از ســال 19۵0، هــر دو مــاه، جمعیتــی برابــر شــهر نیویــورك را جــذب 
کــه ایــن بــه معنــی 120 هــزار ســکنه شــهری در هــر روز اســت و رشــد دوره صدســاله  کرده انــد 
بــود. در حالــی  جمعیــت  برابــر خواهــد  تــا 20۵0 جمعیــت 3/۵  از ســال های 19۵0  جمعیــت 
کــه همــه ایــن جمعیــت در ســکونتگاه های غیررســمی  شــهری بیــش از 8/۵ برابــر خواهــد شــد 

ــود. جهــان جنــوب خواهنــد ب
1. Global South
کوله بــاری از ابهــام ذهنــی و مفاهیــم  2. اصطالح هــای جهــان جنــوب، آلونــک ، زورآبــاد، اصــالم و بخــش غیررســمی، هرکــدام بــا 

کــه تعریــف آن هــا را مشکل ســاز می کنــد. مواجــه هســتند 
3. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2008)

"رشــد شــهرها در ســده بیســت ویک مهم تریــن اثرگــذاری را بــر توســعه خواهــد داشــت ... تــا 
30 ســال آینــده، بــا افــزوده شــدن 1.7 میلیــارد نفــر، جمعیــت شــهرهای آســیا و آفریقــا دو برابــر 

کنونــی آمریــکا و چیــن." خواهــد شــد، یعنــی بیشــتر از مجمــوع جمعیــت 

)گزارش جمعیت جهان سازمان ملل، 27 ژوئن 2007(
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101جهــانی بـه ســوی شهـر شدن

کالن شهرهای جهان، هریك با ده میلیون جمعیت یا بیشتر تصویر 1-2. 

ترس و شکست
پایــداری سیاســی،  بــرای  تهدیــدی  به عنــوان  نامیــده شــده،  انفجــار شــهری  کــه  رونــد  ایــن 
ک آن پیش بینی شــده  اجتماعــی، اقتصــادی و اخالقــی شــمرده شــده اســت و پیامدهــای بیمنــا

کــه یــادآوری می کنــد: کــرده  اســت. به تازگــی مجلــه فوربــس1 نوشــتاری را چــاپ 

کــه رشــد جمعیــت  کــرد  اقتصــاددان بریتانیایــی مالتــوس2، در ســال 1798 پیش بینــی 
گرســنگی بیشــتر مــردم می انجامــد.  کــه بــه  ک پیشــی می گیــرد  جهــان درنهایــت از فــرآوری خــورا
از زمــان او، فــراز "کابــوس مالتوســی"3 را بــرای بیــان وضعیت هــای بحرانــی برآمــده از فزونــی 
کار در آمده انــد...  جمعیــت به کاربــرده اســت. بیشــتر ایــن پیش بینی هــا بســیار بدبینانــه از 
کــور بــاوری ضــد شــهری همچنــان وجــود دارد... ولــی رشــد آشــکار ابــر شــهرهای  بــا این وجــود، 

ــا مالتــوس باشــد.4 کــه شــاید حــق ب جهــان ســوم ایــن پنــدار ناامیدکننــده را تقویــت می کنــد 

جدول 2-1. جمعیت جهان و جمعیت شهری

جمعیتسال
جمعیت 

شهری
تغییر در جمعیت 

شهری
درصد افزایش 
جمعیت شهری

درصد 
شهری

19۵02/۵40/74--29
197۵4/081/۵20/7810۵37
20006/092/841/328747

202۵8/014/۵82/0171۵7
20۵09/196/401/824067

1. Forbes
2. Malthus
3. Malthusian nightmare
4. Mark Lewis (2007).
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ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو102 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

بــرای حفــظ مــردم و رهنمــود آن هــا به ســوی شــهرهای  کوشــش  بــا  کشــوری  کم وبیــش هــر 
کــردن رشــد شــهرهای بــزرگ، در تــالش مهــار رشــد شــهری  برنامه ریزی شــده و یــا بــا محــدود 
کالن شــهرها عبــارت  گذشــته، راهبردهــای جلوگیــری از مهاجــرت بــه  بــوده اســت.1 در ۵0 ســال 
بودنــد از: 1( توســعه روســتایی باهــدف برابرســازی اســتانداردهای زندگــی در روســتاها و شــهرها، 
کوچک تــر 3(  کــز اســتانی و ایالتــی نــو یــا شــهرهای  کــردن رونــد بــه شــهرك های نــو، مرا کــژ   )2
بازداشــتن ساخت وســازهای مســکونی و تجــاری درون مرزهــا و محــدوده شــهری، 4( مهــار 
گذرنامــه یــا شناســنامه  تخصیــص آپارتمان هــا )ماننــد مســکو2(؛ ۵( شــرط بــه همــراه داشــتن 
(؛ 6(  آفریقــای جنوبــی  آپارتایــد3 در  کــه وارد شــهر می شــوند )ماننــد  کســان غیربومــی  بــرای 
ک )ماننــد برنــج در چیــن( و 7 ( محدودیــت حرکــت و جابه جایــی آزادانــه  جیره بنــدی خــورا

ــا(. کوب ــد  )مانن
کلــی یــا جزئــی، بــا شکســت روبــرو شــده اند و برخــی نیــز  کوشــش ها، به صــورت  هریــك از ایــن 
کیفیــت  کــه برابرســازی  زیان بــار بوده انــد. برنامه هــای توســعه روســتایی، برمبنــای ایــن پنــداره 
زندگــی روســتا و شــهر، مهاجــرت از روســتا را متوقــف خواهــد ســاخت، نیــز اثــر وارونــه داشــته 
کــردن و آمــوزش روســتایی هرچــه بیشــتر  اســت. ســرمایه گذاری در راه هــا، برق رســانی، صنعتــی 
کــه راه هــا،  شــده، میــزان مهاجــرت بــه شــهرها نیــز افزایش یافتــه اســت. ایــن واقعیــت اســت 
کــرده  ع را ســخت تر  کــوچ را آســان تر و مانــدن در مــزار کاری و بهبــود بهداشــت،  آمــوزش، تجربــه 
کــه توســعه روســتایی بــرای بهبــود زندگــی در روســتا ســودمند  اســت )البتــه منظــور ایــن نیســت 
نیســت ولــی به عنــوان یــك راهبــرد بــرای مهــار مهاجــرت بــا شکســت روبــرو شــده اســت(. در 
کشــورهای درحال توســعه، چندیــن دهــه بــه درازا می کشــد تــا زندگــی در روســتا فرصت هــا و 
کشــورهای  تســهیالت هماننــد زندگــی در شــهر را دارا شــود. بنابرایــن، زمــان درازی نیــاز اســت تــا 
ج از شــهرهای بــزرگ، هماننــد آنچــه  درحال توســعه دگرگونی هــای جمعیتــی بــرای رفتــن بــه خــار

کننــد. ــا و آمریــکا جریــان دارد را تجربــه  کنــون در اروپ ا
بــرای هدایــت دوبــاره مهاجــران بــه بیــرون از شــهرهای بــزرگ، شــهرك های جدیــد یــا شــهرهای 
کوچــك به عنــوان قطب هــای رشــد4 بــرای ســرمایه گذاری های هدفمنــد صنعتــی و مســکونی 
ــی  ــد، ول کامیــاب بوده ان کشــورهای صنعتــی  طراحی شــده اند. ایــن قطب هــای رشــد در برخــی 
کــه پیش تــر در اندونــزی  ح هــای اســکان دوبــاره  در جهــان جنــوب پاســخگو نبوده انــد؛ ماننــد طر
آزمــون شــد، ایــن برنامه هــا نیــز از دیــد زیربنایــی پرهزینــه بودنــد و تــوان همــاوردی بــا شــهرهای 
کارآمــد، صرفه هــای ناشــی از مقیــاس  موجــود را ندارنــد. شــهرهای قطــب رشــد دارای انــدازه 
ماننــد  کــه  نبودنــد  انبــوه  و  بایســته  و مصرف کننــدگان محلــی  و شــبکه های عرضه کننــدگان 

کاهــش  دهــد. کســب وکار را  شــهرهای بــزرگ هزینــه 

1. Janice E. Perlman and Bruce Schearer (1986)
2. Moscow
کــردن آن هــا بــه اقامــت در محلههــا و اســتان های خــاص،  3. آپارتایــد بــه معنــی جــدا نگه داشــتن افــراد نژادهــای غیــر ســفید، مجبــور 

کلیــه حقــوق سیاســی و امــکان تحصیــل و پیشــرفت اســت. )مترجمــان( کــردن آن هــا از  محــروم 
4. Growth Poles
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کــه  کافــی  بــه شــمار  نــه  امــا  کرده  انــد  را جــذب  برازیلیــا، مهاجــران  ماننــد  نــو  پایتخت هــای 
شــهرهای  سیاســت های  دهــد.  کاهــش  را  رســمی  و  بــزرگ  شــهرهای  بــه  مهاجــرت  میــزان 
ــتند  ــهری نمی توانس ــران ش ــر مهاج گ ــد. ا ــرم آور بودن ــتر ش ــد( بیش ــواردی در هن ــد م ــته )مانن بس
گــر نمی توانســتند در خانه هــای قانونــی زندگــی  در طــول روز بســازند، در شــب می ســاختند؛ ا
کنــار  گــر نمی توانســتند پروانــه یک خانــه را بگیرنــد، در  کننــد بــه زمین  هــا هجــوم می آوردنــد؛ ا
کمتــر جمعیــت مســکو بــرای  خویشــاوندان خــود در یک خانــه زندگــی می کردنــد )کــه بــرآورد 
گــر نمی توانســتند ســهمیه برنــج را بــه دســت آورنــد، آن  چندیــن ســال را در پــی داشــت(؛ و ا
کــه بخشــی از "جمعیــت شــناور"1 شــهرهای چینــی  را بــا دیگــر خانواده هــا ســهیم می شــدند 

می شــدند.
کــه سیاســت مهــار آن هــا بــا یــک نیــروی قهریــه و خشــن همــراه بــود توانســته اند  تنهــا جوامعــی 
ــدگاری فراوانــی نداشــته اســت. در  کامیابــی آن هــا نیــز مان ــد امــا  مــردم را از شــهرها دور نگه دارن
ــن  ــتان( ای ــتان و سفیدپوس ــی سیاه پوس ــتگی و جدای ــد )دودس ــان  آپارتای ــی، پای ــای جنوب آفریق
گردشــگری، ایدئولــوژی  کوبــا، نوســازی هاوانــای قدیــم2 و تزریــق درآمــد  مهــار را شکســت. در 
کــه مهاجــران روســتایی بالقــوه را بیــرون از شــهر نگه داشــته بــود، را تعدیــل  ضــد شهرنشــینی 
کــه بــرای دگــر شــدن سروســامان  کوشــش می کردنــد  کــرد. در سرتاســر جهــان جنــوب، مــردم 
کشــیده، آن هــا شــانس  کــه ایگنســی ســاچز3 آن را پیــش  کننــد. همان گونــه  خــود مهاجــرت 
خــود را در التــاری شــهری شــدن آزمــون می کننــد و ایــن قمــار بهتــر از مانــدن در روســتا اســت. 
به راســتی، بیچاره تریــن و تهیدســت ترین مــردم روســتا بــه شــهر نمی آینــد، چه بســا بهتریــن 
کــردن زندگــی   بــرای دگــر  کــی و دوراندیشــی را  کــه ایــن بی با و روشــنفکرترین آن هــا هســتند 
ــه در روســتا  ک ــان خــود  ــر همتای ــه شــاید زورآبادنشــین شــوند امــا در براب ک ــا آنجــا  ــد. ت خــود دارن
کــه زندگــی شــهری چــه انــدازه می توانــد  کار بهتــری را انجــام داده انــد. مهــم نیســت  می ماننــد، 
کــه فرزندانشــان مجال هــای بالنده تــری در  دشــوار باشــد، ایــن مهاجــران پشــت گرم هســتند 
کننــد یــا به عنــوان برده هــای قــراردادی بــر  شــهر خواهنــد داشــت تــا اینکــه در روســتا ماهیگیــری 

کننــد. کار  کســی دیگــر  روی زمیــن 
گیرایــی فرصت هــا به ســوی شــهر می کشــاند، برخــی دیگــر از مهاجــران  کــه برخــی را  همان گونــه 
می کننــد.  تــرک  را  خــود  موطــن  تلخ کامــی  بــا  و  درآورده  پــا  از  خشکســالی  چــون  عواملــی  را 
کــه ارائــه نکــردن مســکن و خدمــات اجتماعــی بــرای تهیدســتان  روی هم رفتــه، ایــن فرضیــه 
کنــد، نیــز نادرســت اســت. باوجــود بــاال رفتــن  می توانــد آنــان را از مهاجــرت بــه شــهر دلســرد 
ــار،  ــک هنج ــه ی ــونت ب ــل خش ــا و تبدی ــی در زورآباده ــدن و زندگ ــده ش ــیه ران ــه حاش ــکاری، ب بی
مــردم بــه آمــدن ادامــه می دهنــد و شــرایط بدتــر می شــود. آن هــا می خواهنــد ســاالر سرنوشــت  

گــروه رقیــب مــواد مخــدر ظاهــر و ناپدیــد می شــوند.  کــه پیوســته بــه دلیــل فــرار از قانــون یــا  Floating Population .1: افــرادی هســتند 
)مترجمان(

2. Old Havana
3. Ignacy Sachs
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کــه انــگل1 بماننــد. خــود باشــند و نمی خواهنــد 
کــه ایــن  گذشــته بنگاه هــای بــزرگ توســعه جهانــی ایــن واقعیــت را پذیرفتنــد  در چنــد ســال 
کالن شــهرها خواهنــد مانــد. آن هــا از میــان نمی رونــد و نیــز بازگشــت  مــردم مهاجــر، در شــهرها و 
ــه ایــن  ــازه ســازمان ملــل متحــد ب ــه روســتا( دور از واقعیــت اســت. یــک ســند ت ــاره آن هــا )ب دوب
کــردن مهاجــرت رشــد  کــه بخواهیــم بــا متوقــف  کــه "بی معنــی اســت  فرجــام رســیده اســت 

کار پاســخ نخواهــد داد."2 ــه ایــن  ک کنیــم چرا شــهری را مهــار 

گرایش رشد شهری به سوی جنوب
ــه  ــتایی ب ــای روس ــك دنی ــی از ی ــن دوره، دگرگون ــاخص ای ــت ش ــی و دگرگش ــتین دگرگون ــر نخس گ ا
ــم  ــهرهای مه ــت ش ــش جمعی ــت آن پوی ــی و دگرگش ــن دگرگون ــد، دومی ــهری باش ــای ش ــك دنی ی
کشــورهای فــرا صنعتــی شــمال بــه  گیــر از  گونــی فرا کــه یــك واژ جهــان از شــمال بــه جنــوب اســت 
کشــورهای رو بــه توســعه جنــوب شــمرده می شــود. در ســال19۵0، تنهــا ســه شــهر شــانگهای3، 
کشــورهای جنــوب در میــان ده شــهر بــزرگ  جهــان بودنــد، امــا در  کلکتــه۵، از  بوئنــوس آیــرس4 و 
ــد.  ســال 1990 از ده شــهر بــزرگT تنهــا ســه شــهِر توکیــو، نیویــورك و لس آنجلــس از شــمال بودن
ســه شــهر مکزیکوســیتی6، ســائوپائولو و بمبئــی7 در ســال 2000، جــای شــهرهای لنــدن، پاریــس و 
گرفتــه بودنــد. همچنیــن شــهرهای آســیایی و آفریقایــی ماننــد  مســکو را در میــان ده شــهر بــزرگ 

گــوس9 نیــز در شــهرهای پرجمعیــت  دســته بندی شــدند.10 کارتــا8 و ال جا
اســت.  کن  ســا درحال توســعه  مناطــق  در  جهــان  شــهری  جمعیــت  ســه چهارم  امــروزه، 
می دهــد.11 نشــان   2000 و   1990  ،19۵0 ســال های  در  را  کالن شــهر   21 جمعیــت  نمــودار1-2، 
از دیــد رشــد شــهری، مناطــِق درحال توســعه بــا میانگیــن میــزان رشــد 2/7 درصــد )4/1درصــد 
کشــورهای توســعه یافته بــا میــزان  کمتریــن توســعه یافتگی(، همچنــان از  بــرای مناطقــی بــا 
کشــورهای در  تــا میانه هــای ســده، جمعیــت شــهری در  رشــد 0/6 درصــد، جلوتــر اســت. 
حــال توســعه جهــان دو برابــر خواهــد شــد یعنــی از دو میلیــارد بــه چهــار میلیــارد نفــر خواهــد 

رســید.

1. Freeloader
2. Daniel Howden (2007)
3. Shanghai
4. Buenos Aires
5. Calcutta
6. Mexico City
7. Mumbai
8. Jakarta
9. Lagos
10. Janice E. Perlman (1993; 1990); Janice E. Perlman and Molly O’Meara Sheehan (2007)

که در سال 2000، جمعیت 10 میلیون یا بیشتر داشتند. 11. شهرهایی 
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کالن شــهر در ســال های 1950، 1975، 2000 بــه ترتیــب انــدازه آن هــا و پیش بینــی جمعیــت بــرای  نمــودار 2-1. جمعیــت 21 
UN-Habitat, State of the World’s Cities 2008/2009 and United Nations World Urbaniza- :2015. منبــع  ســال

tion Projects, 2007 Revision.

شهری شدن فقر
گــذار از شــهر رســمی بــه شــهر غیررســمی اســت.1 بــه  گــذار بــزرگ در ایــن دوره تاریخــی،  ســومین 
شــکل روزافزونــی شــهِر نخبــگان، بــه شــهری بــرای توده هــای مختلــف مــردم تبدیــل می شــود امــا 
کمــِك نهادهــای بین المللــی بــه مناطــق روســتایی تخصیــص  گیــر، بیشــتر  باوجودایــن رونــد فرا
کــه آینــده فقــرای شــهری در شــهرهای درحال توســعه و  داده می شــود. ایــن در حالــی اســت 
شــاید آینــده آدمــی، وابســته بــه درک شــفاف تِر ســازوکار فقــر و رویکرد هــای نــو بــرای آمیختــن و 

کل جهــان اســت. یکپارچه ســازی فقــرا بــا جمعیــت   شــهر و 
در شــهرهای جنــوب، ســکونتگاه های غیررســمی پرشــتاب تر از خــود شــهرها رشــد می کننــد. 
ــا ســال 2007 بیــش از 30 درصــد جمعیــت شــهری جهــان )1 میلیــارد نفــر( در ســکونتگاه های  ت
درحال توســعه  کشــورهای  در  ســکونتگاه ها  ایــن  کنان  ســا درصــد   90 کــه  بودنــد  غیرقانونــی 
کــه در ســی ســال، ایــن شــمار بــه دو برابــر  زندگــی می کردنــد. ســازمان ملــل پیش بینــی می کنــد 
کشــورهای جنــوب، بیــش از یــك  یعنــی دو میلیــارد نفــر )یک ســوم جمعیــت جهــان( برســد. در 
نفــر از هــر چهــار شهرنشــین در ســکونتگاه های غیررســمی زندگــی می کننــد )بیشــتر از یــك نفــر از 

ــتند.2 ــان هس ــق جه ــن مناط ــا در بی بهره تری ــم آن ه ــان( و چهارپنج ــر در جه ــت نف ــر هف ه
و  گرفتنــد  شــکل  صنعتــی  انقــالب  زمــان  از  غیررســمی  ســکونتگاه های  و  اصالم هــا  گرچــه  ا
ــج انســان در ســکونتگاه های روســتایی  ــو هســتند امــا همــواره فقــر و رن ــده ای ن ــدازه ای پدی تاان
شــدیدتر بــوده اســت. امــروزه، فقــر و تهیدســتی بــا شــتاب در حــال تبدیل شــدن بــه یــك پدیــده 

ــود. ــون ش ــد دگرگ ــن رون ــه ای ک ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــت و ب ــهری اس ش

که در آن رسمی و غیررسمی وابسته به یکدیگر هستند. 1. در واقع، آن را به "شهر واقعی" تغییر می دهد 
2. UN-Habitat (2008)
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تین   شرایط آمریکای ال
کــه بــا 78 درصــد جمعیــت شــهری بیــش از  آمریــکای التیــن در جهــان جنــوب، منطقــه ای اســت 
کــه دارای 81 درصــد جمعیــت شــهری  هرجایــی شــهری شــده اســت و پــس از آمریــکای شــمالی 
اســت در جایــگاه دوم جــای دارد. میــزان رشــد شــهری در آمریــکای التیــن از آمریــکای شــمالی 
کمتــر از 41 درصــد جمعیــت آمریــکای التیــن شــهری بــود.  ــا بیشــتر اســت. در ســال 19۵0  و اروپ
ــه ایــن دگرگونــی در  کامــل شــد، درحالی ک گــذار شــهری شــدن در آمریــکای التیــن  در ســه دهــه 
ــه درازا انجامیــد.1 مــوج بعــدی شــهری شــدن در آســیا و آفریقــا  ــکای شــمالی شــش دهــه ب آمری
ــکای  ــهرهای آمری ــا ش ــتند؛2 ام ــهری هس ــد ش ــب 40 و 38 درص ــه ترتی ــون ب کن ــه ا ک ــود  ــد ب خواه
ــهری 89  ــباع ش ــه اش ــه ب ــن منطق ــال 20۵0 ای ــا س ــد داد و ت ــه خواهن ــود ادام ــد خ ــه رش ــن ب التی
کاهــش خواهــد یافــت  خ رشــد شــهری در آمریــکای التیــن  درصــد می رســد. به عبارتی دیگــر، نــر

امــا خــود شــهرها بــه رشــد خــود ادامــه خواهنــد داد.3
در آمریــکای التیــن، 32 درصــد جمعیــت شــهرها در ســکونتگاه های غیررســمی زندگــی می کننــد 
کنــد پنــج برابــر بیشــتر  ــکای التیــن به طــور غیررســمی زندگــی  ــردی در آمری ــه ف ــال این ک و احتم
کــه در یــك منطقــه توســعه یافته زندگــی می کنــد. مشــکالت پیــش روی 134  از فــردی اســت 
کــه در آلونک هــای آمریــکای التیــن زندگــی می  کننــد هماننــد مشــکالت ۵81  میلیــون نفــری 
میلیــون زورآبادنشــین آســیا و 199 میلیــون آفریقــای ســیاه4 اســت.۵ تصویــر 2-2 درصــد شــهری 
کــه در ســکونتگاه های  کشــورهای درحال توســعه بــه همــراه درصــد جمعیــت شــهری  بــودن در 

آلونکــی زندگــی می کننــد را نشــان می دهــد.
کشــورهای جنــوب از نظــر فقــر شــرایط بهتــری دارد  گرچــه آمریــکای التیــن در مقایســه بــا دیگــر 
امــا بــه دلیــل پخشــایش نامــوزون ثــروت، بیشــترین ســطوح نابرابــری را در میــان مناطــق جهــان 
ــا، نزدیــک شــش  ــد داراترین ه ــد 20 درص ــان، میانگیــن درآم ــد جه ــورهای پردرآم کش دارد.6 در 
برابــر  دوازده  پردرآمدهــا  درصــد   20 التیــن،  آمریــکای  در  اســت.  مــردم  تهیدســت ترین   برابــر 

دارنــد.7 درآمــد  تهیدســت ترین ها 

1. Alfredo Lattes, Jorge Rodríguez, and Miguel Villa (2002)
2. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2008)
خ مهاجــرت خارجی هــا  خ مهاجــرت روســتایی بــه شــهر )داخلــی(، 2- نــر کاهــش تجمعــی در 1- نــر خ شــهری بــه معنــای  کاهــش نــر  .3
کــه حداقــل در منطقــه شــهری باقی مانــده  خ طبیعــی رشــد جمعیــت در شــهرهای مختلــف اســت. آفریقــا  بــه شــهرها، 3- نــر
 Alfredo Lattes, Jorge 2000(؛) United Nations ــه منابــع خ شــهری را دارد. ب اســت، در دهه هــای آتــی باالتریــن نــر
Rodríguez, and Miguel Villa (2002(؛ Marcela Cerrutti & Rodolfo Bertoncello (2003) مراجعــه 

کنیــد.
4. Sub-Saharan Africa
5. United Nations Human Settlements Programme (2003); Eduardo Lopez Moreno and Rasna 
Warah (2006)
6. David de Ferranti et al. (2004).
7. Valéria Pero (2004).
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که زندگی غیررسمی در اصالم ها در هر منطقه تصویر 2-2. درصد جمعیت شهری و درصد جمعیت شهری 

شرایط برزیل
کنــون بیــدار شــده اســت و جایــگاه ایــن  کــه از دیربــاز "دیــو خفتــه"1 نامیــده می شــد، ا برزیــل 
کــه یکــی از ابرقدرت هــای جهــان باشــد.2 برزیــل بــا جمعیــت 198/7 میلیــون نفــر در  را دارد 
کشــورهایی دارای  کشــور یکــی از  کشــور بــزرگ جهــان اســت و ایــن  ســال 2009، یکــی از پنــج 
باالتریــن میــزان رشــد شــهری اســت. بیــش از 8۵ درصــد برزیلی هــا در شــهرها زندگــی می کننــد 
از 86/8 درصــد  کــه   ( بــه 90 درصــد برســد  آینــده  کــه پیش بینــی می شــود در بیســت ســال 
زمــان  آن  در  می شــود  پیش بینــی  می گیــرد(.  پیشــی  متحــده  ایــاالت  بــرای  پیش بینی شــده 
گونه هــای ســکونتگاه های غیررســمی  نزدیــک بــه یک ســوم جمعیــت شــهری در فاوالهــا و دیگــر 
کــه فقــر و تهیدســتی شــهری یکــی از برجســته  ترین  زندگــی  کننــد، در ایــن شــرایط آشــکار اســت 
کشــور بــا آن روبــرو خواهــد  کــه ایــن  دشــواری های اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی خواهــد بــود 

شــد.
کشــور دیگــری را  کــه تحلیلگــر اجتماعــی برزیلــی ریــکاردو ِنــِوس3 می گویــد "هیــچ  همان گونــه 
کشــور شــهری  کشــور روســتایی به یك  کــه تنهــا در دو نســل، در ایــن انــدازه از یك  نمی تــوان یافــت 
تبدیل شــده باشــد".4 در چهــار دهــه دوره پژوهش هــای مــن بــر روی فاوالهــا )1960تــا2000(، بــه 
کــه بیشــتر آن هــا تهیدســت هســتند.  جمعیــت شــهرهای برزیــل 108 میلیــون نفــر افــزوده شــد 
ــا ســال  پیــش از جنــگ جهانــی دوم، تنهــا 1۵ درصــد برزیلی هــا در شــهرها زندگــی می کردنــد و ت
کــه مــن  ــا زمانــی  کــه 62 درصــد بــود و در ســده جدیــد بــه 81 درصــد رســید. ت 197۵، ایــن رقــم 
کــردم، از هــر پنــج روســتایی برزیلــی ســه نفــر بــار  نخســتین بررســی خــود بــر روی فاوالهــا را تمــام 

1. The Sleeping Giant
2. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2008); F. E. Wagner and John 
O. Ward (1980); Edésio Fernandes (2007), 203; Valéria Pero (2004); and World Bank (2007)
3. Ricardo Neves
4. Ricardo Neves (2003), 66
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ــزرگ  رفتنــد.  ــه یکــی از شــهرهای ب ــان ب ــه بیشــتر آن ک ــد  ــه شــهر مهاجــرت  کردن خــود را بســته و ب
گذشــته زندگــی آن هــا را دنبــال  کــردم، از روی  کــه در چهــار دهــه   کســانی  بیشــتر آنــان همچــون 

ــدند. ــمی ش ــکونتگاه های غیررس ــکونت در س ــه س ــر ب گزی ــر، نا ــای دیگ گزینه ه ــود  نب
ســه چهارم  از  بیــش  کــه  چرا نیســت،  روســتایی  فقــِر  برزیــل،   فقــِر  رایــج،  برداشــت  برعکــس 
)78درصــد( مــردم فقیــر در شــهرها زندگــی می کننــد. ایــن درصــد مــردم فقیــر برزیــل را در رده 
کــه تنهــا یک ســوم درآمــد ســرانه برزیــل را  کشــورهایی چــون نپــال و بنــگالدش قــرار می دهــد 

دارنــد. چــرا چنیــن اســت؟
ــزرگ جهــان اســت. در ســال 2009 تولیــد ناخالــص داخلــی   اقتصــاد برزیــل، دهمیــن اقتصــاد ب
آن ، 1/99 تریلیــون دالر آمریــکا بــوده و همچنــان در حــال افزایــش اســت و در برابــر رکــود جهانــی 
2007،حــدود  ســال  در  برزیــل  اقتصــادی  رشــد  میانگیــن  اســت.  کــرده  ایســتادگی  به خوبــی 
کــه  ۵/3درصــد و در ســال 2008 نزدیــک بــه 6/3 درصــد بــوده اســت. ذخایــر نفــت ســاحلی تــازه 
کشــور را هفتمین تولیدکننده  کشــف شــد می تواند  در ســال 2009 در آب های ایالت ریودوژانیرو 
گــر  کاهــش فقــر شــهری و روســتایی هســت، ا کافــی بــرای  کنــد. روی هم رفتــه، ثــروت  نفــت جهــان 

ایــن دارایــی و ثــروت به صــورت عادالنه تــری توزیــع شــود.
کشــورهای هم انــدازه  بااین وجــود برزیــل باالتریــن ســطوح نابرابــری در جهــان را دارد و در میــان 
ماننــد  التیــن  آمریــکای  در  گــون  گونا کوچــك  کشــورهای  اســت.  ناهمســان تر  همــه  از  خــود 
گوئــه2 و در آفریقــا ماننــد ســیرالئون3، نامیبیــا4 و بوتســوانا۵، نابرابــری بیشــتری  هائیتــی1 و پارا
دارنــد امــا آن هــا از دیــد اقتصــادی یــا سیاســی هــم رده برزیــل نیســتند.6 بااین حــال، نشــانه هایی 
گذشــته، شــاخص نابرابــری بــرای برزیــل  از بهبــود ایــن رونــد وجــود دارد. در پنــج یــا شــش ســال 
کمک هزینــه خانــواده7  کاهــش بــوده اســت. ایــن تاانــدازه ای از اثــرات سیاســت پرداخــت  رو بــه 
کــه بــه خانواده هــای فقیــر مســتمری پرداخــت می شــود،  پرداخــت نقــد مشــروطCCT( 8 (  اســت 
کننــد. در فصــل  کــه آن هــا نیــز در بهداشــت و آمــوزش فرزنــدان خــود ســرمایه گذاری  بــه شــرطی 

کــرد. یازدهــم بیشــتر در ایــن مــورد بحــث خواهیــم 
کــه در ســال 2004 درآمــد  کارشــناس برزیلــی در زمینــه فقــر و نابرابــری، نشــان داده  ســونیا روچــا9، 
کشــور و تــا 14 درصد  ســرانه نیمــی از فقیرتریــن جمعیــت برزیــل حــدود چهــار برابــر رشــد میانگیــن 
کــه ایــن رونــد بهبــود ادامــه داشــته اســت. تجزیه وتحلیــل او نشــان دهنده  افزایش یافتــه اســت 

1. Haiti
2. Paraguay
3. Sierra Leone
4. Namibia
5. Botswana
Sonia Rocha .6 )2000( و )2003( توضیــح می دهــد: "در حالی کــه درصــد افــراد فقیــر در مناطــق روســتایی، بــه طــور متــداوم 
 Rocha,( "کشــور را تشــکیل می دهنــد کثریــت فقیــر  باالتــر از درصــد در مناطــق شــهری اســت ولــی مناطــق شــهری همچنــان ا

.)2003,p 135
7. Bolsa Família
8. Conditional Cash Transfer
9. Sonia Rocha
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کشــور، ســی برابــر  کــه یک پنجــم از ثروتمندتریــن جمعیــت  یــك دگرگونــی در دهــه 1990 اســت 
بیشــتر از یک پنجــم فقیرترین هــا درآمــد داشــته و تــا ســال 2007 ایــن نســبت بــه بیســت برابــر 
کشــور بــه 10 درصــد بــاال  کنــون نیمــی از همــه درآمــد  کــه یــك بهبــود غیرقابل انــکار اســت. ا رســیده 
)دهــک نخســت( تعلــق دارد و از ایــن میــزان نیــز 8۵ درصــد در دســت ۵ درصــد جمعیــت اســت.1
پیامدهــای ایــن انــدازه نابرابــری و ایــن انــدازه ثــروت و فقــر، در چشــم انداز شــهرهای برزیــل 
خــود را نشــان داده   اســت. ریودوژانیــرو یــك آزمایشــگاه آرمانــی بــرای نشــان دادن چگونگــی 

عملکــرد ایــن ســازوکار در ســطح محلــی اســت.

شرایط ریودوژانیرو
گوانابــارا2 را به جــای دهانــه یــك رود )ریــو(   کــه ورودی خلیــج  در ژانویــه 1۵02، ملوانــان پرتغالــی 
گرفتــه بودنــد، نــام ایــن ســرزمین را ریودوژانیــرو )رودخانــه ژانویــه( نهادنــد. 261 ســال  اشــتباه 
پــس ازآن، در ســال 1763، ریودوژانیــرو پایتخــت برزیــل اســتعماری شــد و جــای ســالوادور دا باهیا3 
گرفــت. برزیــل در ســال 1822 اســتقالل خــود را بــه دســت آورد و در ســال 1889 اعــالم جمهــوری  را 
کــه در همــه ایــن دوران همچنــان ریــو پایتخــت برزیــل بــود. در ســال 1960، تحــت دولــت  کــرد 
کشــور اســت تغییــر یافــت  کــه مرکــز جغرافیایــی  کوبیتچــك4، پایتخــت برزیــل بــه برازیلیــا  ژوســلینو 
ــود )کــه 6۵درصــد  کشــور ب ــاره جمعیــت  ــر شــدن، توســعه درونــی و پخــش دوب و انگیــزه ایــن دگ
پیشــین  فــدراِل  ناحیــه  گســتره   می کردنــد(.  زندگــی  ســاحل  مایلــی  پنــج  محــدوده  در  آن هــا 
کــه مرکــز آن شــهر ریــو بــود. نیتــروی۵ نیــز در آن ســوی خلیــج مرکــز  گوانابــارا شــد  تبدیــل بــه ایالــت 
ــود  ــارس 197۵، باوج ــود. در م ــتایی ِ تر ب ــر و روس ــی فقی ــه ایالت ک ــود  ــرو ب ــر ریودوژانی ــت بزرگ ت ایال
گوانابــارا یکپارچــه شــدند و ایالــت  کــه تــا بــه امــروز ادامــه دارد، دو ایالــت ریــو و  مخالفــت زیــادی 

تــازه ریودوژانیــرو را بــه مرکزیــت ریــو برپــا ســاختند.
کالن شــهر ریــو 7۵ درصــد  کنــون جمعیــت ایالــت ریودوژانیــرو 1۵/6 میلیــون نفــر اســت. ناحیــه  ا
کــه شــش میلیــون آن هــا در محــدوده شــهری  جمعیــت ایــن ایالــت را در خــود جــای داده اســت 
کالن شــهِر  کالن شــهر از میــان چهــار  کن هســتند. از نظــر بزرگــی، ریــو در جایــگاه ســومین  ســا
آمریــکای التیــن قــرار دارد )کوچک تــر از مکزیکوســیتی اســت امــا بزرگ تــر از بوئنــوس آیــرس و 

ــت(. ــان اس ــهِر جه کالن ش ــزرگ از 19  ــهر ب کالن ش ــن  چهاردهمی
کــه  ــکای التیــن اســت  کشــورهای آمری ــه ایــن برخــالف بیشــتر  ک ــزرگ دارد  کالن شــهر ب برزیــل 9 
کشــور، جمعیتــی بیــش از دو برابــر  یــك الگــوی نخســت شــهری6 دارنــد )یعنــی بزرگ تریــن شــهر در 

شــهر دوم دارد(.

ــه توســط IPEA مشخص شــده اســت(، افــراد فقیــر در برزیــل تنهــا یک ســوم درآمــد ســرانه برزیــل  ــی )ک ــه آمــار بانــک جهان ــر پای 1. ب
ــد. را دارن

2. Guanabara Bay
3. Salvador da Bahia
4. Juscelino Kubitschek
5. Niteroi
6. Primate City
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کالن شــهر، ریودوژانیــرو پیوســته رتبــه نخســت ملــی را داشــته و از دوره پــس از  در میــان ایــن 9 
جنــگ جهانــی دوم بــا شــتاب رشــد 42 درصــد در دهــه 19۵0 و 29 درصــد در دهــه 1960، رشــد 
کاهــش تدریجــی  کنــون، شــتاب رشــد آن  کــه از دهــه 1970 تا شــهری پرشــتابی داشــته اســت 
کــه در جــدول 2-2 نشــان داده شــده اســت، جمعیــت ریــو در نیمــه  داشــته اســت. همان گونــه 
دوم ســده بیســتم نزدیــک چهــار برابــر شــد و از 2/9۵ میلیــون نفــر بــه 10/8 میلیــون نفــر رســید؛ 

کشــور بــود. کالن شــهر در  کلــی یــک  خ رشــد  کــه ایــن پایین تریــن نــر
کالن شهری برزیل در سال 1950 و 2000 و برآورد جمعیت برای سال 2007 جدول 2-2. جمعیت مناطق 

جمعیت در 
سال 19۵0 

)هزار(

جمعیت در 
سال 2000 

)هزار(

نرخ رشد
-2000(
)19۵0

برآورد جمعیت 
برای 2007 )هزار(

نرخ رشد برآورد 
شده )2007-

)2000
2334170997/33192261/12سائوپائولو
29۵0108033/66113811/0۵ریودوژانیرو

41246۵911/31492۵1/06بلو هوریزنته
4883۵0۵7/1838971/11پورتو الگره

66132304/8936۵۵1/13رسیف
40329687/363۵991/21سالوادور
264287۵10/8934371/20فورتالزا
36274676/283۵081/28برازیلیا

1۵824941۵/78312۵1/2۵کوریتیبا

تصویر 2-3. نقشه )الف( نشان دهنده موقعیت ایالت ریودوژانیرو در برزیل و شهر ریودوژانیرو در ایالت است.
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تصویر 2-3. نقشه )ب( نشان دهنده موقعیت ایالت ریودوژانیرو در برزیل و شهر ریودوژانیرو در ایالت است.
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بــا صنعت زدایــی و جابجایــی پایتخــت ملــی بــه برازیلیــا و جابجایــی مرکزیــت تجــاری، فرهنگــی 
کاهــش مشــاغل شــد. همچنیــن نگرانــی از خشــونت  و اداری بــه ســائوپائولو، ریــو دچــار چالــش 

کــرد. گســترده تر  گردشــگری ناشــی از آن ایــن چالــش را  کاهــش  شــهری در میانــه  دهــه 1980 و 
ک هــای آمــاده، ماشــین های  بیــکاری به ویــژه بــرای فقــرای شــهری افزایــش یافــت. فزونــی خورا
حداقــل  کــه  تــازه  کار  قوانیــن  همچنیــن  و  خشک شــویی ها  و  ظرف شــویی  و  لباسشــویی 
کاهــش تقاضــا بــرای مشــاغل خدمــات   کــرده بــود،  کارگــران خانگــی تعییــن  دســتمزد را بــرای 
کار می کردنــد )و تمــام هفتــه  کــه بــرای یــك خانــواده  خانگــی را بــه همــراه داشــت؛ یعنــی زنانــی 
کنــون  ــا آن خانــواده زندگــی می کردنــد و بچه هایشــان در همــان محلــه مدرســه می رفتنــد( ا را ب
کار  کــرده و ســرانجام نیــاز بــود در ســه یــا چهــار جــای دیگــر  کار  یــك یــا دو روز بــرای آن خانــواده 
کننــد. همچنیــن، بــا تثبیــت مناطــق مرکــز، شــمال  کمبــود درآمــد را جبــران  کننــد تــا بتواننــد ایــن 
کاهش یافتــه اســت. کاهــش ساخت و ســازها، شــمار مشــاغل ســاختمانی نیــز  و جنــوب شــهر و 

کــه ســرانه تولیــد ناخالــِص داخلــی  کــز اقتصــادی برجســته برزیــل اســت  ریــو هنــوز هــم یکــی از مرا
کاهــش تــوان اشــتغال شــهر  آن پــس از ســائوپائولو قــرار دارد، بااین حــال نابرابــری و نبــود عدالــت، 
کــرده  خ رشــد اقتصــادی، رونــد ارتقــای زندگــی تهیدســتان شــهری ریــو را محــدود  کاهــش نــر و 
کالن شــهرِی  اســت. بــر پایــه محاســبات انجام شــده از ســوی والریــا پــرو1، ریــو در میــان مناطــق 

کمتریــن میــزان پویایــی اجتماعــی را دارد.2 برزیــل، 

شرایط فاوالهای ریو
 ریودوژانیــرو بیشــترین جمعیــت فاوالیــی را در میــان همــه شــهرهای برزیــل دارد و یک چهــارم 
ــی می کننــد. در جــدول 2-3 جمعیــت فاوالیــی  ــو زندگ کشــور، در ری جمعیــت فاوالیــی سراســر 
کالن شــهرهای اصلــی هــم ســنجی شــده اســت. در ســائوپائولو،  ریــو بــا جمعیــت فاوالیــی دیگــر 
می کننــد  زندگــی  فاوالهــا  در  جمعیــت  از  کمتــری  درصــد  ریــو،  از  بزرگ تــر  برزیلــی  شــهر  تنهــا 
کالن شــهر بلــم مرکــز ایالــت دپــارا4 دارای درصــد جمعیــِت  )9درصــد در برابــر 19درصــد(.3 تنهــا 
ــر مجتمع هــا و  گ ــو، ا ــه ری ــوط ب کن در فاوالهــا اســت. در محاســبات مرب بیشــتر )3۵درصــد( ســا
ــا 37 درصــد افزایــش می یابــد. لوتیامنتو هــا نیــز به عنــوان فــاوال برشــمرده شــوند، ایــن میــزان ت

کوشــش سیاســت عمومــی در ریــو )نخســت بــرای از میــان  رشــد فاوالهــا باوجــود ســه دهــه 
برداشــتن فاوالهــا و ســپس بــرای بهســازی و یکپارچگــی آن بــا محله هــای پیرامــون( ادامــه 

داشــته اســت.
گســترش فاوالهــای ریــو در ســال های 1940، 1960، 1990 و 2008 را نشــان  چهــار تصویــر 4-2 
ــای  ــا لکه ه ــا را ب ــد فاواله ــده اند، رش ــی تهیه ش ــای هوای ــه از عکس ه ک ــه ها  ــن نقش ــد. ای می ده

1. Valeria Pero
2. Valeria Pero (2004).
ح می دهــد، فاوالهــای ســائو پائولــو از نظــر  کتــاب خــود »Insurgent Citizenship« شــر کــه جیمــز هولســتون )2008( در  3. همان طــور 

کامــاًل متفــاوت اســت. موقعیــت، ســازمان و مشــارکت سیاســی بــا فاوالهــای ریــو 
4. Belem de Para
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کنــار هــم ادغام شــده اند و توده هــای  ــان می دهــد. فاوالهــا روی تپه هــای  کوچــک و بــزرگ نش
کــه هریــك دربرگیرنــده محله هــای زیــاد فاوالیــی  پهنــاور یــا مجموعه هــا1  را تشــکیل داده انــد 
اســت. هریــك از ایــن مجموعه هــا بــه انــدازه یــك شــهر بــزرگ برزیلــی اســت. چهــار مجموعــه 
دارای  درمجمــوع  مــاره2،  مجموعــه  و  آِلمائــو  مجموعــه  کاِرزینهــو،  جا روســینها،  بزرگ تــر، 
کــه در چهــار نقشــه دیــده  جمعیتــی بیــش از یک میلیــون نفــر هســتند. دگرگونــی بــزرگ دیگــری 
گســترش فاوالهــا از ناحیــه جنوبــی )دهــه 1940( بــه ناحیــه شــمالی )دهــه 1960( و  می شــود، 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــهر و ب ــد ش ــیر رش ــترش، در مس گس ــن  ــه ای ک ــت  ــی )1990( اس ــه غرب منطق

ــوده اســت. موقعیــت شــغلی مناســب ب
کــه در ادامــه آمــده اســت نشــان دهنده افزایــش فــراوان رشــد فــاوال از  نقشــه های ســال 2004 
ســال 1990 و فزونــی هم زمــان لوتیامنتوهــای بی نظــم و غیرقانونــی اســت. ایــن دو نقشــه در 
کــه فاوالهــا بیشــتر در دامنــه تپه هــا و لوتیامنتو هــا در  ارتبــاط بــا ناهمــواری نشــان می دهنــد 

گردهــم آمده انــد. زمین هــای همــوار، به ویــژه در منطقــه غربــی 

انــدازه فاوالهــای ریــو در ســال های 1940،1960، 1990 و 2008. )تصویــر از آرشــیو شــهرداری،  تصویــر 2-4. رشــد تعــداد و 
)Pro-Urb تحقیــق  و  برنامه ریــزی  گــروه  به وســیله  تهیه شــده 

1. Complexos
2. Complexo da Mare

جدول2-3. فاوالها در شهرهای برزیل
کل مسکن ها%جمعیت کلجمعیت فاوالشهر

1092476۵8۵790418/7308۵81ریودوژانیرو
909628104342۵28/72291۵۵سائوپائولو

2688472238۵2612/067441بلو هوریزنته
23834224431079/861322سالوادور
14۵2421۵8731۵9/2377۵2کوریتیبا

1433۵31360۵9010/۵3766۵پورتو الگره
134790142290۵9/۵34674رسیف
3۵392۵214140216/۵83203فورتالزا

44872312806143۵/0100069بلم
ریو بیش از 1000 فاوال دارد و بیشترین جمعیت فاوال را از میان دیگر شهرهای برزیل دارد. 

(IPP 2008-09، IBGE 2000(:منابع

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو114 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

جدول2-4. رشد فاوالها سریع تر از شهر ریو

سال
جمعیت 
)a(فاوالها

)b( کل جمعیت ریو
a/b
)%(

نرخ رشد فاوال 
در دوره 10 ساله 

)%(

نرخ رشد ریو در 
دوره 10 ساله 

)%(
19۵016930۵23374۵17/24--

19۵0-60337412330716310/2099/341/۵

1960-70۵6397042۵191813/2667/128/6

1970-80628170۵09323212/3311/419/8

1980-90882483۵48077816/1040/۵7/6

1990-200010929۵8۵8۵787918/6623/96/9

کلــی ریودوژانیــرو  از میــزان رشــد جمعیــت  به جــز دهــه 1970، میــزان رشــد فاوالهــا همــواره 
کــه در دهــه 70، بیــش از 100 هــزار نفــر از فاوالهــا رانــده شــدند و 62 فــاوال  بیشــتر بــوده اســت، چرا
کــه در جــدول 2-4 دیــده می شــود،  در ســال های 1973-1970 ویــران شــدند.1 همان گونــه 
کــه  باالتریــن میــزان رشــد مربــوط بــه دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم یعنــی زمانــی اســت 
کــه پژوهــش نخســت مــن انجــام شــد. در  مهاجــرت بــه شــهرها آغــاز شــد و در دهــه 1960 زمانــی 
کاهــش یافــت،  کلــی شــهر ریــو از 20 درصــد بــه زیــر 8 درصــد  ســال های 90-1980، میــزان رشــد 
درحالی کــه جمعیت هــای فاوال هــا از 11 درصــد بــه بیــش از 40 درصــد جهــش داشــت. میــزان 
ــه زیــر 7 درصــد رســید درحالی کــه جمعیــت  کلــی شــهر در واپســین دهــه ســده بیســتم، ب رشــد 

ــا 24 درصــد افزایــش داشــت. فاوالهــا ت
به طورکلــی، در نیمــه دوم ســده بیســتم، شــهر ریــو 2/۵ درصــد و فاوالهــای ریــو تــا 6/۵ درصــد 
ــهر  ــِد ش ــزان رش ــِر می ــم براب ــک دو ونی ــا نزدی ــد فاواله ــزان رش ــر، می ــتند. به عبارتی دیگ ــد داش رش
کــه رشــد فاوالهــا بخشــی از رشــد شــهر برشــمرده می شــود، درســتی  بــود؛ ولــی ایــن واقعیــت 
کــه  کــرد  کلــی را بــرآورد  ایــن نتیجه گیری هــا را سســت می کنــد. تنهــا زمانــی می تــوان ناهمگونــی 
هــم ســنجی میــان فاوالهــا ممکــن باشــد. در دهــه پایانــی ســده بیســتم، میــزان رشــد فاوال هــا 
بــود. ایــن دوگانگــی در  بــود، درحالی کــه میــزان رشــد غیرفاوالهــا 0/38 درصــد  2/4 درصــد 
کــه رشــد جمعیــت فاوالهــا و غیرفاوالیی هــای ریــو را در  نمــودار2-2 نشــان داده شــده اســت 

پنجــاه ســال را مقایســه می کنــد.
گرفتــن ســال19۵0 به عنــوان پایــه، ایــن نمــودار رونــِد افزایــش تفــاوت میــان ایــن دو را  بــا در نظــر 
کم وبیــش رشــدی نداشــته، درحالی کــه  کــه بقیــه شــهر  نشــان می دهــد، به ویــژه در دهــه پایانــی 

گرفتــه اســت. رشــد فاوالهــا شــتاب 
فاوالهــا در شــهر رشــد یکنواختــی ندارنــد و از جایــگاه خــود به ســوی بــاال و بیــرون شــهر پیشــروی 
کــه در فصــل اول بررســی شــد، نخســتین ســکونتگاه ها، ماننــد مــورو دا  کرده انــد. همان گونــه 
ــگاه  گســترش شــهر به ســوی جنــوب )جای ــرار داشــتند؛ مــوج پــس ازآن،  ــز ق پروویدنســیا، در مرک
کــه فاوالهــا بــه ســمت نواحــی صنعتــی، در منطقــه شــمال  کومبــا( بــود و طولــی نکشــید  کاتا

1. Estado da Guanabara (1973).
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گســترش  کاســیاس(  )نوابرازیلیــا( و بایکســادا فلومینــس1 )فاوالهــای ویــال اوپراریــا 2و دیگر فاوالهای 
ــارا دتیجــوکا3  ــا آغــاز دهــه 80، محله هــای توانگــر ریــو در راســتای ســاحل و به ســوی ب یافتنــد. ب
کوچــك"4 نامیــده می شــود(  کاربــری زمیــن آن، "میامــی  گاه بــه خاطــر شــیوه معمــاری و  )کــه 
کارهــای ســاختمانی، تأسیســات و  بــا ایــن دگرگونــی مــکان، تقاضــا بــرای  گســترش یافتنــد. 
کــه در جــدول ۵-2  خدمــات خانگــی در منطقــه غــرب افزایــش یافــت و برآینــد آن، همان گونــه 
گســترش بیش ازانــدازه جمعیــِت فاوالهــا در منطقــه غــرب، در آغــاز دهــه 80 و  دیــده می شــود، 

ــود. ــازه ب ــی و نابســامان ت برپایــی لوتیامنتوهــای غیرقانون
کــه  کســب وکار اتوبوس هایــی شــدند  کــه مایــه  کوچنــدگان فراوانــی از شــمال شــرق می آمدنــد 
گــوا6 آمدوشــد می کردنــد. محیــِط  کاِرپا از ایالــت پارایبــا۵ یکراســت بــه ســیداده ِددیــوس در جا
کــه مــن در اواخــر دهــه 1960  فاوالهــای بخــش غربــی امــروزی هماننــد محیــِط فاوالهایــی اســت 

کــرده بــودم. در آنجــا زندگــی 

نمودار 2-2. رشد فاوالیی ها و غیرفاوالهای ریودوژانیرو، 2000-1960، )شاخص جمعیت 1950=100(.
منبع: موسسه ی پریرا پرسوس - ریودوژانیرو )2008-09(.

جدول2-5 رشد مناطق فاوال و غیر فاوال
19۵019601970198019912000مناطق

20%24%29%34%42%۵8%جنوب+ مرکز )منابع قدیمی(
۵0%۵4%۵8%60%۵4%38%شمال)کار + طبقه پایین/ متوسط(

13%8%4%1%--جنوب غربی )غنی جدید / متوسط به باال(
16%13%9%۵%4%4%غرب/ حاشیه )فقیر جدید(

100%100%100%100%100%100%کل
منبع: موسسه ی پریرا پرسوس- ریودوژانیرو )2008-09(.

1. Baixada Fluminense
2. Vila Operaria
3. Barra de Tijuca
4. Little Miami
5. Paraiba

کل منطقه غرب بود. Jacarepagua .6: یك نقطه دسترسی راحت برای 
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 )ms( حقــوق  حداقــل  برحســب  خانــوار  سرپرســت  درآمــد  میانگیــن  ریــو.  نابرابــری  و  فقــر  چشــم اندازهای   .5-2 تصویــر 
ریودوژانیــرو. پرســوس-  پریــرا  موسســه ی  منبــع:  اســت.  شــده  کدگــذاری 

در 12 ســال )از 1980تــا 1992(، 109 فــاوالی تــازه در بخــش غربــی شــهر برپــا شــد امــا تنهــا یــك 
گرفتنــد. رشــد جمعیــت فاوالهــا  ــازه در جنــوب و ســه فــاوال در بخــش شــمالی شــکل  فــاوالی ت
کــه بــا اســتحکام و یکپارچگــی )رشــد عمــودی، فشــرده  در جنــوب 21 و شــمال 14 درصــد بــوده 
کنده رویــی  کــه درســت برعکــس پرا کاالیــی شــدن فاوالهــای موجــود( همــراه بــود  شــدن و 
کــم شــهر ریــو زیــاد اســت و در هــر  نابســامان ســکونتگاه های تــازه در بخــش غربــی بــود.1 ترا
کــم جمعیــت در فاوالهــا چندیــن برابــر بیشــتر  کیلومترمربــع 4/7 نفــر زندگــی می کننــد امــا ترا
کــم  ترا بیشــتر  همــه  از  و  هســتند  کن  ســا نفــر   31/7 کیلومترمربــع  هــر  در  به طوری کــه  اســت 

کیلومترمربــع می رســد. کــه تــا صــد هــزار نفــر در هــر  فاوالهــای منطقــه جنــوب اســت 

جغرافیای فقر
تصویــر 2-۵، پهنه هــای فقــر و نابرابــری را بــا توجــه بــه درآمــد میانگیــن خانــوار در هــر ناحیــه 
کنان مناطــق  کنان فاوالهــا و ســا سرشــماری نشــان می دهــد. بــرآورد نابرابــرِی درآمــد ماهانــه ســا
کل شــهر ضــروری اســت. میــزان ناهمگونــی درآمدهــا بــه  دیگــر بــرای بررســی جایــگاه فاوالهــا در 
کــه درآمــد  منطقــه بســتگی دارد. بیشــترین ناهمگونــی درآمــد مربــوط بــه منطقــه جنــوب اســت 
کمتریــن اختــالف درآمــد، مربــوط  میانگیــن ماهانــه غیــر فاوالهــا ۵/6 برابــر درآمــد فاوالهاســت و 
کــه درآمــد میانگیــن غیرفاوالهــا یــك و نیــم برابــر درآمــد فاوالهاســت  بــه بخــش غــرب اســت 

ــدول 6-2(. )ج
گرفته ام. کمک  گزینش سه جامعه پژوهشی برای مقایسه آن ها  از این ناهمسانی ها برای 

1. Sergio Besserman and Fernando Cavalliere, Instituto Pereira Passos (2005). See also Ayse                                                
    Pamuk and Paulo Fernando A. Cavallieri (1998); Paulo Fernando A. Cavallieri (2005)
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جدول2-6. مقایسه درآمد ماهیانه )ریاس( برای فاوالها، غیرفاوالها با توجه به منطقه.

اختالف%میانگین کلغیرفاوالفاوالمحل سکونت

43724762173۵66/6منطقه جنوب

361128411793۵۵/7منطقه شمال

382880694230/4نزدیک حومه

3637286۵۵200/6حومه دور

گوا کاِرپا 391896806229/2جا

368۵64۵421۵3/3منطقه غرب

منبع: تهیه شده توسط والریا ِپرو )Valeria Pero( از سرشماری سال 2000.

تعاریف و داده ها: ناهمخوانی
کــه از منابــع به ظاهــر رســمی ارائــه شــده و روندهایــی واقعــی  بــا توجــه بــه ارقــام و اطالعــات بــاال 
ــان بســیار  گمــان دارد. جمعیــت ایــن بخــش از جه ــدازه ای جــای  موجــود، درســتی اعــداد تاان
جمعیــت   ،200۵ ســال  در  گــون  گونا منابــع  به عنوان مثــال  اســت.  گزارش شــده  ناهمخــوان 
کرده انــد. چگونــه ناهمســانی ها  گــزارش  فــاوالی ریــو را از بیــش از یک میلیــون تــا چهــار میلیــون 

ــاد باشــد؟ ــا ایــن انــدازه زی ــد ت می توان
باهــم  گــون  گونا مؤسســات  و  پژوهش هــا  در  فــاوال  تعریــف  کــه  اســت  ایــن  پاســخ  نخســتین 
"فــاوال  می کنــد:  اشــاره  برزیــل1،  جغرافیــای  و  آمــار  مؤسســه  نمونــه  بــرای  نــدارد.  همخوانــی 
کــه به طــور بی ســامان  کــه دارای پنجــاه واحــد مســکونی و یــا بیشــتر اســت  ســکونتگاهی اســت 
در ملــك عمومــی یــا خصوصــی قرارگرفتــه و از خدمــات عمومــی بایســته برخــوردار نیســت."2
ایــن تعریــف بــه چنــد دلیــل مبهــم و ناروشــن اســت. 1( ســکونتگاه های فراوانــی بــا پنجــاه خانــه 
ــتند  ــه هس ــان دو مجموع ــر و می ــاوالی دیگ ــک ف ــون نزدی ــه چ ک ــد  ــود دارن ــتر وج ــا بیش ــك ی کوچ
ــاده  ــه دورافت ــك ناحی ــا در ی ــت( ی ــو4 اس کوتیونگ ــور و  گواپ ــان  ــه می ک ــری3  ــاوالی پیکوی ــد ف )مانن
کارگــزاران نیســتند. 2(»قــرار داشــتن در ملــك دولتــی یــا خصوصــی«  قــرار دارنــد، موردتوجــه 
بی معناســت زیــرا همــه خانه هــا یــا بــر روی ملــك دولتــی یــا خصوصــی بناشــده اند و ایــن تعریــف 
گــی اشــغال زمیــن به طــور قانونــی یــا غیرقانونــی نیســت. 3( »وجــود بی ســامانی« تنهــا در  ویژ
کــه یکــی از  کــه برخــی دیگــر ماننــد فــاوالی مرکــزی  مــورد برخــی فاوالهــا درســت اســت، چرا
ــای  ــود، دارای ویالهــای بســیار بســامانی اســت و خانه ه کاســیاس ب ــا در  مکان هــای بررســی م
گــذرگاه باریــك همــراه بــا تســهیالت و سیســتم زهکشــی آب  کارگــران در دو ســوی یــك  کهنــه 
گفــت  ســطحی تــا مرکــز ردیــف شــده اســت. 4( در مــورد عبــارت »بــدون خدمــات عمومــی« بایــد 
کــه بیشــتر فاوالهــای قدیمــی هســتند،  کــه هرکســی فاوالهــای ریــو را دیــده باشــد، می دانــد 
کنان،  ــا ــود س ــی خ ــا سخت کوش ــی ب ــهری ول ــازی ش ــه بهس ــدی برنام کارآم ــود نا ــا وج ــن ب بنابرای

کامــل از خدمــات برخــوردار شــده اند. به طــور 

1. Brazilian Institute of Geography and Statistics
2. )IBGE(: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000)
3. Piquiri
4. Quitungo
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کــه انــواع مختلفــی از  دلیــل دوم بــرای غیرقابــل اطمینــان بــودن ارقــام جمعیتــی ایــن اســت 
ــال  ــود و درعین ح ــوب نمی ش ــمی محس ــهر رس ــی از ش ــه بخش ک ــود دارد  ــمی وج ــکن غیررس مس
یــا  )کــه غیرقانونــی  لوتیامنتوهــا  کن غیرمجــاز  نیــز به حســاب نمی آیــد. مســا فــاوال  یــا  و  مــورو 
کــه بــا اشــغال دامنــه   نیمــه قانونــی هســتند( نمونــه ای از ایــن خانه هــای غیررســمی هســتند 
کشــاورزی اطــراف شــهر  کشــت و  کرده انــد و میــان آن هــا تبدیــل بــه زمین هــای  تپه هــا رشــد 
کالهبــردار، زمین هــای بــی ارزش و بــدون خدمــات را بــه خانواده هــای  شــده اند و ســازندگان 
فقیــر می فروختنــد و ناپدیــد می شــدند. مــدارک معتبــری از تعــداد، جمعیــت و موقعیــت چنیــن 

لوتیامنتو  هایــی وجــود نــدارد.
کــه  یــا اجتماعــی نامیــده  می شــوند( مثالــی دیگــر هســتند  مجتمع هــا )کــه مســکن عمومــی 
کــه بــه خاطــر بــه جیــب  کــم و دلگیــری هســتند  آپارتمان هــای پنــج طبقــه بــدون آسانســور، مترا
زدن هزینه هــا و ســرمایه ها، مســتحکم ســاخته نشــده اند و نگهــداری از آن هــا بــه علــت عــدم 
توجــه دولــت دشــوار اســت. ایــن ســکونتگاه ها قانونی انــد امــا ُپــر از افــراد فقیــر هســتند. برزخــی 
مابیــن شــهر رســمی و غیررســمی هســتند. حــوادث خشــونت آمیز و مرگبــار در آنجــا نیــز بــه انــدازه 

فــاوال زیــاد اســت و حتــی ورود مأمــوران دولــت ماننــد پلیــس بــه آن هــا چنــدان ســاده نیســت.
کــه به صــورت  برخــی واحدهــای ایــن مجتمع هــا، دارای خانواده هــای پرجمعیتــی هســتند 
نوبتــی می خوابنــد. شــماری از واحدهــا هــم اجــاره داده شــده اند. برخــی از ایــن خانه هــا بارهــا 
ــه آن هــا را فروختــه و  کنان ن بــدون ثبــِت رســمی فروخته شــده اند و برخــی دیگــر نیــز، چــون ســا
نــه اجــاره داده انــد و یــا نتوانســته اند در آنجــا بماننــد، متروک شــده اند. در برخــی از بلوک هــا 
کــه بــرآورد قابل اطمینــان و درســت  گونــه ای "جمعیــت شــناور" وجــود دارد  جابه جایــی فــراوان و 

جمعیــت را دشــوار می کنــد.
ورای ایــن دشــواری ها، چالش هــای دیگــری بــرای بــه دســت آوردن ارقــام درســت جمعیــت  

فاوالهــا و شــمار خانوارهــا وجــود دارد، ازجملــه:
کجــا آغــاز و تمــام می شــود؟ در هــر مجموعــه، چنــد فــاوالی  • مرزهــا: هــر فــاوالی معیــن در 
برپــا  تــازه  فــاوالی  یــك  موجــود  فــاوالی  یــك  گســترش  به جــای  چــرا  دارد؟  وجــود  گانــه  جدا

می شــود؟
یــا  پشــت  بــاال،  طبقــه  در  و  اســت  مشــترك  ورودی  دارای  خانه هــا  ازآنجایی کــه  خانوارهــا:   •
ــدنی  ــا ُش ــت خانواره ــمارش درس ــود دارد، ش ــیاری وج ــوی بس ــای تو در ت ــا، واحده ــار خانه ه کن

نیســت.
ــرای  کوشــش  ب ــد و  ــام و خانه هــا شــماره ندارن ــام خیابان هــا و شــماره خانه هــا: خیابان هــا ن • ن
کــه می خواهنــد از دیــد پلیــس پنهــان بماننــد،  کــردن آن هــا بــه دســت قاچاقچیانــی  ایجــاد 

مختــل شــده اســت.
ک  اســت،  • چالــش فیزیکــی: دسترســی بــه دورافتاده تریــن و باالتریــن مناطــق دشــوار و بیمنــا

به طوری کــه مأمــوران سرشــماری نیــز از رفتــن بــه آنجــا پرهیــز می کننــد.
گذشــته پیچیــده   ایــن دشــواری ها همیشــه وجــود داشــته اند. آنچــه ایــن فرآینــد را در 20 ســال 

کــرده اســت تــرس دوطرفــه اســت:
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119جهــانی بـه ســوی شهـر شدن

• آمارگیرهــا به عنــوان نماینــدگان دولــت شــمرده می شــوند و بــا آن هــا بــا بدگمانــی برخــورد 
بــا آن هــا نمی کننــد. را  می شــود و همــکاری الزم 

گروه هــای مــواد مخــدر و بیشــتر مجــوز  • بــرای پانهــادن بــه محلــه بــه صــدور مجــوز از ســوی 
ــت. ــاز اس ــکنه نی ــن س ــس انجم رئی

• همــکاری و ارتبــاط معیــوب اســت، با وجود ایــن شــاید همــه از دســتور پیــروی نکننــد و یــا 
دسترســی بــه همــه ســربازان قاچــاق مــواد مخــدر شــدنی نباشــد.

به طــور  یــا  بیفتنــد  گلولــه  گیــر  و  آتــش  و  درگیــری  میــان  در  می ترســند  مصاحبه کننده هــا   •
کننــد. گهانــی بــه یــك  گــروه مــواد مخــدر برخــورد  نا

کســب وکار  کننــد، چــه در  کــه پنهانــی زندگــی  • بســیاری از ســکنه فاوالهــا ترجیــح می دهنــد 
خــود و چــه همســری دیگــر و یــك خانــواده دوم داشــته باشــند.

ــی نگریســته  گمــان و دودل ــا  ــد ب کــه همــه ارقــام بای ــا ایــن چالش هــای بی شــمار، آشــکار اســت  ب
شــود. شــاید مطمئن تریــن داده هــا مربــوط بــه اجتماعاتــی ماننــد مجموعــه  مــاره اســت، جایــی 
کنان  کامــل خانوارهــا به دســت ســا کــه در آن برنامــه نظــارت بــر فاوالهــا1 وجــود دارد و سرشــماری 

کار و برنامه ریــزی انجــام می شــود.2 محلــی به عنــوان یــك ابــزار توســعه 
کــه  کــه اســتفاده شــده مربــوط بــه برنامــه اســکان بشــر ملــل متحــد اســت  بیشــترین آمــاری 
کــه مؤسســه آمــار و جغرافیــای برزیــل آن را  برمبنــای سرشــماری ســال 2000 تهیــه شــده اســت 
کــه 19 درصــد جمعیــت ریــو در فاوالهــا، 12  کــرده اســت. ایــن داده هــا نشــان می دهنــد  گــردآوری 
کــه روی هم رفتــه 37 درصــد  درصــد در مجتمع هــا و 6 درصــد در لوتیامنتوهــا زندگــی می کننــد 
کلــی در  کل شــهر زندگــی غیررســمی دارنــد. مــا می توانیــم ایــن را به عنــوان یــك بــرآورد  جمعیــت 
کــردم، روی آن  گفتگــو  کــه در مــورد آن هــا  نظــر بگیریــم امــا مــن بــا توجــه بــه همــه چرایی هایــی 

حســاب نمی کنــم.
کوشــش می کنــم در فصل هــای بعــدی از آمارهــای بی اســاس فراتــر رفتــه و پیچیدگــی زندگــی 

کنــم. کــه وجــود دارد را آشــکار ســاخته و بررســی  مــردم، مکان هــا و فرآیندهایــی 

1. Observatorio das Favelas
2. See www.observatoriodefavelas.org.br. Also Bryan McCann (2006)
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گرچــه بــا بررســی  در ایــن فصــل و دو فصــل پــس ازآن، داســتان ســه فــاوال بررســی شــده اســت. ا
گــون ریــو را نشــان داد، بااین وجــود ســه  گونا ســه  فــاوال هیــچ گاه نمی تــوان همــه محله هــای 
کــه برگزیــده ام تــا انــدازه فراوانــی از دیــد جایــگاه، الگــوی ســکونت و تاریخچــه باهــم  فاوالیــی 
کنان در برابــر بدرفتــاری سیاســت های  ناهمســان هســتند. در ایــن محله هــا درحالی کــه ســا
و  زندگــی   نوآورانــه  و  کننــد  درســت  را  خــود  محیــط  می کننــد  کوشــش  امــا  هســتند  دولــت 

را فراهــم می کننــد. هزینه هــای روزانــه خــود 
کنــدوی  بــود.  دشــوارتر  همــه  از  کومبــا  کاتا از  بازدیــد  بررسی شــده،  اجتمــاع  ســه  میــان  از 
کنــار خیابان هــا و ده هــا نهــاد و ســازمانی  ــدار در  پرجنب وجــوش ده هزارنفــری، دادوســتد ناپای

کومبــا وجــود نــدارد )تصاویــر 3-1 و 2-3(. کاتا کــه دیگــر در 
کنــده شــدند  کنان آن در پیرامــون شــهر پرا کومبــا در ســال 1970 ویــران شــد و ســا کاتا 2200 خانــه 
کومبــا در آنجــا زندگــی می کردنــد نیــز  کاتا کــه پیــش از فــاوال شــدِن  کــه خانواده هایــی  ــا جایــی  ت

در امــان نمانــده بودنــد.
بــا  مــن  کویتونگــو جابجــا شــدند.  گواپــور و  بــه مجتمع هــای  کومبــا  کاتا کنان  80 درصــِد ســا
کــرده بــودم هنــوز پیونــد داشــتم، ازایــن رو جایــی بــرای  کــه پیش تــر در خانــه او زندگــی  مارگاریتــا 
ــد.  کویتونگــو زندگــی می کردن ــه در  ــواده اش در یــك آپارتمــان یک خواب کار داشــتم. او و خان آغــاز 
مارگاریتــا در دیــدار بــا مــن بســیار محتــاط بــود. وضعیــت بســیار ســختی بــود، قاچاقچیــان مــواد 
کــه بــه محلــه وارد می شــدند، می پاییدنــد  کویتونگــو را اداره می کردنــد و بیگانه هایــی را  مخــدر، 
ــا  ــا ســخن چینان دســته رقیــب باشــند. مارگاریت ــه می ترســیدند آن هــا مأمــوران پلیــس ی ک چــرا 
کــه دیــده شــود. او جســمی بیمــار داشــت و ایــن بیــرون  می خواســت مــرا ببینــد ولــی می  ترســید 

کــرده بــود. آمــدن از آپارتمــان و دیــدار در جــای دیگــر را بــرای او دشــوار 
کــه ســال ها  آنجــا داشــتم  کوبــی در  نــام جا بــه  و دوســت  پشــتیبان  یــك  مــن  خوشــبختانه، 
گونــه غیرمنتظــره ای در یــك شــامگاه زیبــا،  کوبــی را بــه  کومبــا بــود. جا کاتا پیــش رهبــر پیشــین 
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کــه ســفارت پیشــین بریتانیــا بــود یافتــم.  گوانابــارا1،  کاخ پرشــکوه  هنــگام یــك جشــن رســمی در 
ــالگرد  ــتمین س ــا بیس ــان ب ــه هم زم ک ــود  ــال 1992 ب ــورها در س کش ــران  ــت س ــم، نشس ــن مراس ای
و شــهردارها،  وزیــران  کشــورها،  بــود. ســران  ملــل2  برنامــه محیط زیســتی ســازمان  تأســیس 
آمــده  هــم  گــرد  جهــان  سرتاســر  از  ُکنشــگران  و  برجســته  هنــری  شــخصیت های  بازرگانــان، 
گــروه  کــرده و بــه ایوان هــا ســرازیر شــده بودنــد. یــك  بودنــد به طوری کــه اتاق هــای پذیــرش را پــر 
ــود. مــردان سیاه پوســت  کالســیك ب ــوا3، ســامبا و موســیقی  موســیقی در حــال نواختــِن بوســا ن

1. Guanabara
2. UN Environmental Program
3. Bossa Nova

کم رفت وآمد و آپارتمان های میلیون دالری کومبا،2008، بوستان  کاتا تصویر 3-2. جایگاه پیشین 

گوا ردریگو فریتیس کومبا 1968، اجتماع برپاشده بر باالی ال کاتا تصویر 1-3. 
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کــی را در ظــروف نقــره ای نگارگــری شــده ســرو می کردنــد و عکاســان بــدون  نوشــیدنی و خورا
کــه عکســی از مــن میان  گرفتــن بودنــد. در پایــان مراســم، عکاســی  ایجــاد دردســر در حــال عکــس 
گرفــت، نــزد مــن آمــد و  دو دشــمن قدیمــی، فرمانــدار لیونــل بریــزوال1 و شــهردار مارســلو آلنــکار2 
کومبــا زندگــی می کــرد؟ هنگامــی  کاتا کــه در فــاوالی  کــه آیــا شــما همــان جانیــس هســتید  پرســید 
ــه  ــودم شــناختم. هنگامی ک ــده ب ــه بیســت ســال ندی ک ــی را  کوب ــردم، جا ک ــگاه  ــه او ن ــه ب ریزبینان
کنــون عــکاس رســمِی شــهر  کردیــم او یــك روزنامه نــگار و عــکاس آزاد بــود و ا مــا یکدیگــر را دیــدار 
ــرای آغــاز پژوهــش  ــه در ســال 1999 ب ــم و هنگامی ک ــد بودی ــود. مــا پــس ازآن باهــم در پیون ــو ب ری

کــه جســتجو می کــردم. کســی بــود  دنبالــه دار خــود برگشــتم، او دومیــن 

کومبا کاتا ریشه 
کومبــا در دامنــه یک رشــته تپــه شــیب دار در راســتای اوینــدا اپیتاســیو پســوا3 قــرار  کاتا  فــاوالی 
گــرد آن اســت. ازآنجــا پیــاده تــا  گردا گــوا رودریگــو فریتــاس  کــه یــك برکــه آب شــیرین بــه نــام ال دارد 
گــوا راهــی نیســت و دسترســی آســان بــه مرکــز شــهر و بخــش بنــدری دارد.  کابانــا، ایپاِنمــا و ال کوپا
کــه ناحیــه جنــوب را بــه شــمال پیونــد می دهــد، بقیــه  کومبــا بــر ســر یــک راه اصلــی قــرار دارد  کاتا
کــه در ســال 1967 راه انــدازی شــد، پیونــد می دهــد. جایــگاه فراخــور،  شــهر را راه تونــل ِربوســاس4 
کومبــا را در بــاالی فهرســت فاوالهــای  کاتا چشــم اندازهای بســیار خــوب و زمین هــای بــاارزش، 

تخریــب شــدنی قــرار داده بــود.
ــوا رودریگــو فریتــاس،  گ ــز۵ از ال ــان دهــه 1800، بارون ــه در پای ک پیشــینه تاریخــی نشــان می دهــد 
کــرد و پــس از مــرگ، بــر پایــه  کومبــا6 از یــك شــرکت فــدرال اجــاره  کاتا کارا دس  زمینــی بــه نــام چــا
وصیــت او بــه خدمتگزارانــش بــه ارث رســید. هنگامــی زمــان اجــاره در ســال 192۵ پایــان یافــت، 
کــرد و آن را بــه قطعاتــی بــرای فــروش  کنان را بیــرون  گرفــت، ســا شــرکت فــدرال آن زمیــن را پــس 
کــرد. مالــکاِن قطعــات، بــرای جلوگیــری از ایــن تقســیم بندی، دادخواهــی قضایــی  تقســیم 
کردنــد. ایــن شــرایط آشــفته دربــاره ادعــای مالکیــت باعــث شــد دامنــه تپــه خالــی بمانــد و 
کــه بــه دنبــال محلــی بــرای ســکونت  جایــگاه دلخواهــی بــرای مهاجــران تــازه واردی فراهــم آورد 
بودنــد. چالــش ســند مالکیــت زمیــن حــل نشــد تــا هنگامی کــه دولــت فــدرال، مالکیــت را در آغــاز 

کــرد. گــذار  دهــه 70 بــرای ســاخت یــك پــارك، بــه دولــت مرکــزی وا
در آغــاز دهــه 1940، هنگامی کــه جنــگ جهانــی دوم در سرتاســر شــمال آفریقــا، اروپــا و آســیا 
ک و ســرپناه، به ویــژه از ایالــت  کار، خــورا در جریــان بــود. مهاجــران روســتایی در جســتجوی 
گرانــس7 بــه ریــو آمدنــد. آن هــا بــر روی تپه هــای بــاالی مــرداب رودریگــو  همســایه مینــاس 

1. Governor Leonel Brizola
2. Mayor Marcelo Alencar
3. Avenida Epitácio Pessoa
4. Tunel Rebouças
5. Baroness
6. Chacara das Catacumbas
7. Minas Gerais
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کومبــا  کاتا کــه بانــام  کردنــد  فریتــاس خانه هــای موقتــی می ســاختند و  آفرینــش فاوالیــی را آغــاز 
ــد. ــناخته  ش ش

کــه بــرای جلوگیــری از حملــه و  گفــت  کنان نخســتین ایــن منطقــه بــه مــن  تیوســوزا، یکــی از ســا
گشــت می زدنــد و ازایــن رو مهاجــران  تصــرف زمین هــا، نگهبانــان شــهرداری هــر روز در منطقــه 

کلبه هــای خــود را می ســاختند. شــبانه 
بــه  بــود  کشــاورزی  یــك منطقــه  کــه  پرتــو1  از ویالدســائو ژوزه دوریــو  تیوســوزا در ســال 1947 
کومبــا آمــد. پدرومــادرش بی ســواد بودنــد و از میــان شــش بچــه آن هــا، تنهــا تیوســوزا و بــرادر  کاتا
بزرگــش، خوانــدن و نوشــتن را آموختنــد. پــدرش را هنگامی کــه ده ســاله بــود از دســت داد و 
کــه در 16 ســالگی بی سرپرســت شــده بــود،  مــادرش هــم شــش ســال پــس ازآن از دنیــا رفــت. او 
کــرد و ســوار بــر قطــار رهســپار  کــرده بودنــد را رهــا  کار  کــه او و پــدرش در آنجــا  فازنــدا2، جایــی 
کــه او بــه یــاد مــی آورد،  کومبــا یافــت. آن گونــه  کاتا ریودوژانیــرو شــد و جایــی را بــرای خــود در 
ایــن فــاوال بــا شــتاب در حــال رشــد بــود ولــی همچنــان زمین هــای خالــی فراوانــی بــرای ســاخت 

کلبه هــای تــازه  یافــت می شــد.
کوچــك در جایــی خالــی بــود، خانــواده ای بی درنگ آن را اشــغال می کرد.  هنگامی کــه ســاختمانی 
کــردن خانواده هــا بایــد بــا پیشــنهاد یــك اقامتــگاه تــازه بــرای آن خانواده هــا  برابــر قانــون، بیــرون 
کوشــش می کردنــد در  کــه چــرا مقامــات شــهر همــواره  کمــک می کنــد بدانیــم  همــراه باشــد. ایــن 
ایســتگاه های اتوبــوس و قطــار بــه دیــدار مهاجــران برونــد و پیــش از اینکــه بتواننــد جایــی بــرای 
کننــد، بلیت هــای برگشــت بــه آن هــا می دادنــد. ایــن  ســکونت در دامنــه تپه هــای شــهر پیــدا 

کــه چــرا مهاجــران به ســادگی بیــرون رانــده نمی شــدند. همچنیــن روشــن  می کنــد 
کــه ایــن بــار،  کومبــا آمدنــد  کاتا در ســال 19۵2، یــك مــوج از مهاجــران جدیــد بــرای ســکونت بــه 
مــردم از خشکســالی  در شــمال شــرق  گریختــه بودنــد. ســاخت جــاده باهیــا بــه ریــو، امــکان ســفر 
کار را نداشــتند، هیــچ  کــه پیش تــر تــوان انجــام ایــن  را بــرای بســیاری از افــرادی فراهــم آورد 
ــا  کومب کاتا ــود. موقعیــت و محــل  ــی ب ــا نبــود امــا شــغل های فراوان کومب کاتا آب روان و برقــی در 
ــواع مشــاغل متفرقــه فراهــم مــی آورد. ــرای اشــتغال محلــی، ساخت وســاز و ان فرصت هایــی را ب
ــی  در ســال 19۵4 اداره خدمــات عمومــی شــهر، لوله هــای آب و ســرویس های بهداشــتی فراوان
کــردن  کار هــای آرام  کــه نمــادی از  گذاشــت. ایــن بخشــی از رویکردهایــی بــود  کار  کومبــا  کاتا در 
زودگــذر و پدرمآبانــه آن زمانــه بــود؛ ولــی بــرای زنــاِن فاوالهــا، زندگــی بســیار آســان تر شــد. بــه 
کنــار شــیر عمومــی آب چشــم به راه  کــه بامــداد تــا شــب در  یــاد دارم صف هــای طوالنــی زنانــی را 
ــتی  ــیر آب به درس ــه ش ــد و هنگامی ک ــود بودن ــوش خ ــری و چهارگ ــج لیت ــای پن ــردن حلب ه ک ــر  پ
بســته نمی شــد چگونــه قطره هــای آب از آن چکــه می کــرد. هرازگاهــی دختربچه هــا دو ســطل 
کوچه هــای تنــگ  ــر روی شــانه های خــود جابجــا می کردنــد و  را پرکــرده و آن هــا را روی چوبــی ب
کلبه هــای بــاالی تپــه برســند. تصویــر 3-3 نشــان دهنده یکــی  و باریــك را می پیمودنــد تــا بــه 
ــرای خانواده هــای  ــا شســتن و خشــك کردن رخــت و لباس هــا ب کــه ب کومباســت  کاتا کنان  از ســا
1. Vila de São Jose do Rio Preto
2. Fazenda
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کــرده و هم زمــان مراقــب بچه هــای  کســب درآمــد  کــه آن پیرامــون زندگــی می کننــد،  ثروتمنــدی 
کوچــك خــود نیــز بــود.

کار می کند،2005. که در آنجا  کوبی در دفتر فرمانداری شهری ریو جایی  تصویر 3-4 الف. جا

گوا، 2005 کاِرپا گفتگو با من در خانه او در جا کوبی در  تصویر 3-4ب. جا

کومبا،1968 کاتا گوا، روبروی  کنار ال تصویر 3-3. شستن ملحفه و لباس در 
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کوبی داستان جا
کــه دو خواهــر بزرگ تــر و  کومبــا زاده شــد. او فرزنــد میانــی بــود  کاتا کوبــی در 2 آوریــل 1933، در  جا
کوچک تــر از خــود داشــت. پــدرش، الیــاس1، در پایــان دهــه 1920 از دمشــق بــه برزیــل  دو خواهــر 
کفــش و ابــزار دوزند گــی می فروخــت و  کــه لبــاس،  کــرده بــود. الیــاس یــك فروشــنده بــود  کــوچ 
مخارجــش را از ایــن راه تأمیــن می کــرد. در آغــاز، هنگامی کــه منطقــه جنــوب هنــوز تهــی از ســکنه 
کهــن شــهر و بخــش بنــدری متمرکــز بــود، الیــاس  بــود و فعالیت هــای مســکونی و تجــاری در مرکــز 

کــرد. کابانــا و ایپاِنمــا زمینــی خریــداری  کوپا در 
را در  کنــار ســاحل بســازد، آن  بــر روی شــن های  را  اینکــه خانــه اش  او می خواســت به جــای 
کنــد. او چشــم انداز اقیانــوس و برکــه، نرم بــاد خنــک  کومبــا2 بنــا  کاتا بلنــدی بــر روی مــورو ِد 
دریــا و فضــای بــاز را دوســت داشــت. بنابرایــن زمینــش را در ایپاِنمــا فروخــت )کــه امــروزه از 

کومبــا خریــد. کاتا بــزرگ در  اســت( و زمینــی  گران بهاتریــن زمین هــای جهــان 
کومبــا یــك فــاوال نبــود. الیــاس یکــی از چهــار زمیــن دار  کاتا در آن زمــان، در آغــاز دهــه 1930، 
ــرد  غ خریدوفــروش می ک گوســفند، بوقلمــون و مــر ــود. او ســبزی می کاشــت و همچنیــن  آنجــا ب
کابانــا، ایپاِنمــا و  کوپا و پســرش را پیــاده یــا ســوار بــر اســب بــا خــود بــه مناطــق تجــاری جدیــد در 

هیومایتــا3 می بــرد.
کار و ارائــه خدمــات  ریــو پایتخــت حکومــت جمهــوری بــود، بنابرایــن جایــگاه خوبــی بــرای انجــام 
کوبــی می گفــت، "مناطــق روســتایی هیچ چیــزی نداشــتند بنابرایــن مــردم  کــه جا بــود. آن گونــه 
کــوچ بــه شــهر افتادنــد و تنهــا مــردم پیــر و ســالمند در روســتا می ماندنــد." نخســتین  بــه اندیشــه 
کومبــا خانه هــای خــود را از بــاال بــه پاییــن در راســتای دامنــه تپــه و به ســوی  کاتا کوچنــدگان 

جــاده اصلــی ســاختند.
کــه هم مــرز اســتان  ِگرایــس بــود  کوبــی، رایمونــدا4، اهــل والنســیا۵، شــهری در مینــاس  مــادر جا
ــود مــردِم  گیــر شــد، نیــاز ب کومبــا فرا کاتا ریــو اســت. در آغــاز 1940، هنگامی کــه بیمــارِی ســل در 
کابانــا برونــد و  کوپا دچــار ایــن بیمــاری، هــر شــش ســاعت بــرای تزریــق آمپــول بــه درمانگاهــی در 
کابانــا هیــچ جایــی بــرای اســتراحت  کوپا کننــد. در  کشــیده و اســتراحت  میــان ســوزن زدن ها دراز 
ــدا  ــد. رایمون ــاال برون ــا ب کومب کاتا ــا  ــه ت ــار از تپ ــر ب ــد و ه ــد برگردن ــار بودن ــن ناچ ــود بنابرای ــا نب آن ه
خــودش  بنابرایــن  می کــرد،  خســته  را  بیمــارش  همســایگان  رفت وآمــد،  فشــار  کــه  می دیــد 
کــه نیــاز داشــتند رایــگان انجــام مــی داد. کار را بــرای همه کســانی  گرفــت و ایــن  ســوزن زدن را یــاد 

ــی همــه دارایــی اش را از دســت داد. ســال 1939 در  کوب ــدر جا ــی دوم، پ در اثنــای جنــگ جهان
ــد.6  ــز شــهر انداختن ــه زنــدان مرک ــود وی را ب ــودی ب ــون یه ــد و چ کردن ــت  ــه اش او را بازداش خان

1. Elias
2. Morro de Catacumba
3. Humaita
4. Raimunda
5. Valencia
به عنــوان  کارش  بــرای  بلکــه  مذهبــی،  دالیــل  بــه  نــه  بــود،  انداخته شــده  زنــدان  همــان  بــه  بعــد  ســال های  در  کوبــی  جا  .6

دیکتاتــوری. دوران  در  روزنامه نــگار 
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کمونیســت  )رهبــر  کارلــوس پرســتس2  لوئیــس  اولــگا1، همســر  کوبــی،  گفته هــای جا پایــه  بــر 
کــه شــاید  کــه به عنــوان شــوالیه امیــد شــناخته می شــد( نیــز ناپدیــد شــده بــود  سرشــناس برزیــل 
کشــته اند.3 در ســال 1942، هنگامی کــه  او را بــه بازداشــتگاه زندانیــان سیاســی بــرده و یــا او را 
کوبــی  ِگتوتیــو وارگاس4 بــه ایــاالت متحــده و نیروهــای متفقیــن پیوســت، پــدر جا رئیــس جمهــور، 
کــه در بیســت ســال بــا دشــواری بســیار به دســت آورده بــود، ماننــد  آزاد شــد امــا همه چیزهایــی 
ــر  ــه در براب ک ــی  ــتمداراِن زیرک ــش سیاس کوش ــایه  ــت داد. در س ــا را از دس ــگاهش در ایپاِنم فروش

رأی، وعــده جلوگیــری از تخلیــه اجتمــاع را داده بودنــد، خانــه برایــش بازمانــد.
کــه چگونه ســوزن  کوبــی یــاد مــی داد  کوبــی بــا شســتن رخــت  امرارمعــاش می کــرد و بــه جا مــادر جا
کوبــی دوســت داشــت درس بخوانــد و در مدرســه بمانــد ولــی خانــواده اش  کنــد. جا ســل تزریــق 
ــو را  ــر رادی کار تعمی ــرد و  ک ــا  ــل را ره ــالگی  تحصی ــارده س ــتند، بنابرایــن در چه ــول داش ــه پ ــاز ب نی
کوبــی، او همیشــه روزنامه هــا و مجــالت را از آشــغال ها جــدا می کــرد و هــر  گفتــه جا کــرد. بــه  آغــاز 

کــه می یافــت می خوانــد. او به ویــژه شــیفته انتشــار عکس  هــا بــود. چیــزی را 
گرفتــن عکس های  کــه یــك دوربیــن عکاســی بخــرد، بنابرایــن درآمــدی را بــا امانــت  او می خواســت 
خانگــی مــردم بــه دســت مــی آورد. او ایــن عکس ها را بــرای هنرمندی در پراســا تیراِدنتس۵ می برد 
کــه از روی آن هــا نقاشــی هایی رنگــی بکشــد و ازایــن روی فــرد داخــِل عکــس، خوش لبــاس، شــاد 
کوبــی ســپس عکس هــای امانتــی را برمی گردانــد و تصویرهــای  گیــرا بــه نظــر می رســید. جا و 
نقاشــی شــده را بــه دارنــده عکس هــا می فروخــت و در پایــان پــول خریــد یــك دوربیــن را درآورد. 

او می گفــت: "کار ســختی بــود و ســود فراوانــی در آن نبــود."
ــرای  ــرد و او را ب ک ــی را ســتایش  کوب کار جا ــو ناســیونال6  ــه رادی در همــان هنــگام، مــردی از مجل
کــه بعضــی از عکس هایــش بــر روی جلــد مجلــه چــاپ می شــدند.  گماشــت  کار  عکاســی مجلــه بــه 
گیــرا، بااســتعداد و  مــردم عکس هایــش را دوســت داشــتند چــون بی آالیــش و ســاده بودنــد. او 
کــه  ــرد، دوســت شــد  ــدار می ک ــا آن هــا دی کارش ب کــه در  ــا ســتاره های موســیقی  ــود. ب باهــوش ب

گاهــی آن هــا بــرای اجــرای رایــگان بــه فــاوال می آمدنــد.

کومبا کاتا آغاز شکوفایی 
کنــار جــاده تــا صخــره شــیب دار بــاالی تپــه، جمعیــت فراوانــی  کومبــا تــا آغــاز دهــه 1960، از  کاتا در 
کوبــی می ســاختند ولــی  کن شــدند. تــازه واردان، خانه هایشــان را در پیرامــون زمیــن پــدر جا ســا
کــه از بیــرون ماننــد یــك جــای پرپیچ وخــِم تفکیــك نشــده بــه  بــه مــرز او وارد نمی شــدند. فضایــی 
نظــر می رســید، بســیار ســازمان یافته بــود و حــدودًا بــه هشــت بخــش جــدا تقسیم شــده بــود، بــا 

1. Olga
2. Luis Carlos Prestes

3. بیوگرافی عالی فرناندو موریس، »Olga« را ببینید.
4. Getutio Vargas
5. Praca Tiradentes
6. Radio Nacional
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کــه هریــك هویــت خــود را داشــتند. گلوبــو2  کافــه  نام هایــی ماننــد مارینهــاو1، 
کنــار جــاده اصلــی دســت یافتنی بــود و بــرق از  در  آن هنــگام، آب تنهــا در لوله هــای شــاغولی 
ــی از  ــا بخش ــون فاواله ــرد چ ــع نمی ک ــا را جم ــهرداری زباله ه ــد و ش ــده می ش ــرق دزدی ــوط ب خط

ــد. ــمار نمی آم ــه ش ــهر ب ش
 الگــوی ســکونتگاهی اولیــه دگرگــون شــده بــود و قشــر بندی اجتمــاِع تــازه برمبنــای قشــر بندی 
کیــو ِپســوا3، از همــه بهتــر و از مصالــح  کنــار آِونیــدا ایپیتا عمــودی بــود. خانه هــا در پاییــن تپــه، در 
بــادوام ســاخته شــده بودنــد و بــه خدمــات شــهری دسترســی داشــتند، امــا بــاالی تپــه از ایــن 
خدمــات بی بهــره بودنــد. خانه هــا در باالتریــن نقــاط تپــه از چراغ نفتــی اســتفاده می کردنــد 
گونــه  کلبه هــای چوبــی بــود( و پایین تــر از  آن هــا مــردم بــه  گرفتــن بســیاری از  )کــه مایــه آتــش 

ــت. ــی داش ــی در پ ــامدهای فراوان ــه پیش ک ــد  ــرق را می دزدیدن ــیم های ب ــی س غیرقانون
کــه بــرق را از خطــوط اصلــی خیابــان  کردنــد  برخــی از رهبــران یــك "کمیســیون روشــنایی"4 برپــا 
کنان  کنــد و بــرای هــر خروجــی ماهانــه از ســا بــه یــك اتاقــک بــرده و از آنجــا بــه هــر خانــه وصــل 
ــور  کنت ــه از  ک ــود،  ــد خ ــایگان ثروتمن ــتر از همس کنان بیش ــا کار، س ــن  ــا ای ــد. ب ــه می ش گرفت ــارژ  ش
اســتفاده می کردنــد، پــول می پرداختنــد. ســال ها پــس از آن، شــرکت بــرق خصوصــی بــه نــام 
کنان فــاوال  کــه فاوالهــا می تواننــد بــازار ســودمندی باشــند و بــا افــزودن ســا "الیــت"۵ متوجــه شــد 

بــه مشــتریان خدمــات خــود، 30 درصــد ســود خــود را افزایــش داد.
روابــط دوســتانه،  و  از ســازمان های اجتماعــی، فعالیت هــای محلــی  برخــوردار  زندگــی  یــك   
محرومیت هــای فیزیکــی را جبــران می کــرد. تیم هــای فوتبــال ماننــد باشــگاه فوتبــال آلیانــکا6 
و یــك باشــگاه ورزشــی فعــال جوانــان بــا نــام جوِونتــوِد ای ســی7 رقــص  و ســایر فعالیت هــای 
باشــگاه  تیوســوزا،  و  هلیوگرانــده  یعنــی  دوســت  دو  می کردنــد.  ســازمان دهی  را  اجتماعــی 
ــه فعالیتشــان در محله هــای خــود  ــد، آن هــا ب ــا ســال 2008 اداره می کردن جوِونتــوِد ای ســی را ت

ادامــه دادنــد و تیم هــای فوتبــال جوانــان را بــرای دختــران و پســران ســازمان دهی  کردنــد.
کــه  کومبــا در یــك آموزشــگاه پایکوبــی ســامبا در فــاوالی پرایــا دوپینتــو8  کاتا کنان  بســیاری از ســا
درســت روبــروی مــرداب بــود شــرکت می کردنــد، ترانــه می خواندنــد، می رقصیدنــد و هرســاله 
ماننــد  ویــژه  مناســبت های  همچنیــن  مــردم  می کردنــد.  فراهــم  را  کارناوال هــا  جامه هــای 
کویتــا10 بــه  نمایــش "روز شــاهان"9 در 6 ژانویــه و پیک نیک هــای پایــان هفتــه  را در جزیــره پا
یــاد می آورنــد. بســیاری از مــردم در بیــروِن فاوالهــا بــه جشــن های آیینــی آفریقایــی- برزیلــی 
1. Marinhao
2. CafeGlobo
3. Avenida Epitacio Pessoa
4. Comisao de Luz
5. Light
6. Aliança Futebol Clube
7. Juven-tude AC
8. Praia do Pinto
9. Day of the Kings
10. Paqueta
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َکندومبلــه1، اومَبنــدا2 و َمکومبــا3 می پیوســتند. بــرای مســیحیان پروتســتان، مکان هایــی بــرای 
گردهمایــی در سرتاســر محلــه وجــود داشــت. سرشــناس ترین ســاختمان "انجمــن  برگــزاری 

ــا تزئینــات ســفیدرنگ نقاشــی شــده بــود. کــه به تازگــی بــه رنــگ آبــی ب خــدا"4 بــود 

گرانــد در ســوی راســت مــن- جشــن ســال 2002 بــا حضــور شــرکت کنندگان  تصویــر 3-5. تیــو ســوزا در ســوی چــپ مــن و هلیــو 
در پژوهــش.

کومبا شهرت می یابد کاتا
ــه ای  ــا مقال ــوردون پارکــس6 را فرســتاد ت گ ــام  ــه ن ــگاری ب در ســال 1961، مجلــه الیــف۵، روزنامه ن
کنــد،  کومبــا به عنــوان بخشــی از یــك ســریال بــه نــام "بحــران در آمریــکای التیــن "7 تهیــه  کاتا از 
ــزارش تهیــه  گ کشــور  کــه از اجتماعــات مشــابه در چنــد  ــود  ــه پارکــس ایــن ب پیشــنهاد ســردبیر ب
کــه مقالــه  در  کــرد  کنــد، امــا پارکــس بــا رویکــردی عمیق تــر بــه ایــن موضــوع پرداخــت و پیشــنهاد 
مــورد یــك فــاوالی خــاص در ریــو باشــد. در آن زمــان، در ریــو 20۵ فــاوال بــا دســت کم 700 هــزار نفــر 

کــه شــرایط زندگــی آن هــا ماننــد هیــج جــای دیگــر نبــود. جمعیــت بــود 
پارکس درباره نمونه مطالعاتی خود برای سردبیرش این چنین نوشت:

1. Candomblé
2. Umbanda
3. Macumba
4. Assembly of God
5. Life
6. Gordon Parks
7. Crisis in Latin America
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ــه ریــو، مــن فقــر را در بدتریــن چهــره آن در فاوالهــای  "چندیــن ســال پیــش، در ســفری ب
کــه مانند زخمــی بر تن ریوی دوست داشــتنی  محــروم دیــدم. مــن هرگــز آن زورآبادهــای زشــت را 
کــه در جنــوب ســرزمین  بــود فرامــوش نمی کنــم. مــن می خواســتم بــه ســوگنامه ای بپــردازم 

پررونــق مــا در حــال روی دادن بــود."

کمونیســت ها در آمریــکای التیــن بــود.  انگیــزه بنیــادی مجموعــه نوشــتار الیــف، تــرس از تهدیــد 
در چهــار دهــه، جمعیــت آمریــکای التیــن دو برابــر شــده بــود و  شــهرها همچــون بســتری بــرای 
کــه در آن، رئیس جمهــور، جــان  پــرورش نارضایتــی و شــورش نگریســته می شــدند. روزگاری بــود 
کــرده بــود و از راه نمایندگــی آمریــکا بــرای پیشــرفت  کنــدی1، "یکدلــی بــرای پیشــرفت"2 را آغــاز  اف 
کــرده بــود. برنامــه نخســت آن در ریــو، ســاخت ســه برنامــه مســکن  بین المللــی ســرمایه گذاری 
نــام داشــتند و مســکن  ویــال اسِپرانســا۵  آلیانــس4 و  ویــال  ِکنــدی3،  ویــال  کــه  بــود  کم درآمدهــا 
گمــان می شــد بســترهای مهادیــن  کــه  رانده شــدگان فاوالهــای تخلیه شــده بــود، فاوالهایــی 

کمونیســم هســتند.
کومبــا رفــت و بــا پســری پــر انــرژی و زیــرك بــه نــام فالویــو6 آشــنا  کاتا پارکــس بــرای بررســی فــاوال بــه 
ــه تنگــی  ــود. او مبتــال ب گاه ب کــه بــه نظــر می رســید همــه را می شــناخت و از هــر رویــدادی آ شــد 
گرســنگی و  ــود از  کــه نزدیــك ب ــواده اش باشــد  ــر خان ــا یاری گ کار می کــرد ت ــود و ســاعت ها  نفــس ب
کــه همــه داســتان را در آن بازگــو  کتابــی بــا نــام "فالویــو" نوشــت  نــزاری بمیرنــد. پارکــس پــس ازآن 

کــرده اســت. او نخســتین هنــگام پانهادنــش بــه فــاوال را این گونــه توصیــف می کنــد:

کنــار مــرداب،  گرفتــه اســت، ازاینجایی کــه مــا هســتیم، در دوردســت ها  "ِمــه فــاوال را فرا
گهــان  کورکــووادو نمایــان اســت و خورشــید در آن میــان می درخشــد. نا کــوه  ابــری از بــاالی 
تندیــس بتنــی باشــکوه مســیح بــا دســتان بــزرگ بازشــده بــر روی دره هــا و پشــت بــه شــیب های 
ــد  ــا می گوی گفــت: باب ــود،  گویــی اندیشــه های مــرا خوانــده ب کــه  ــدار شــد. فالویــو  کومبــا پدی کاتا

کــرده اســت."7 مســیح در ایــن فــاوال بــه مــا پشــت 

کــرد و ایــن نوشــتار تأثیــر فراوانــی بــر  مجلــه الیــف در 16 ژوئــن 1961، داســتان فالویــو را چــاپ 
ــو،  ــه فالوی ــاری ب ــالش ی ــه، در ت ــه مجل ــول ب ــتادن پ ــا فرس ــه ب ک ــه ای  ــت، به گون ــدگان داش خوانن
گفتــه  کــه بــه  کــرد  کومبــا برآمدنــد.8 مجلــه الیــف بــه نــام فالویــو، صندوقــی برپــا  کاتا خانــواده اش و 
گردآوری شــده بــود؛ ولــی اوکا9،  کومبــا  کاتا کــردن فرا گیــر  کافــی بــرای آبــادی و شــهر  کوبــی، پــول  جا

1. John F. Kennedy
کنــدی در ســال 1961 باهــدف  The Alliance for Progress .2: ایــن برنامــه از ســوی رئیس جمهــور ایاالت متحــده، جــان اف 

آغــاز همــکاری اقتصــادی میــان ایاالت متحــده و امریــکای التیــن برپــا شــد. )مترجمــان(
3. Vila Kennedy
4. Vila Alianca
5. Vila Esperanca
6. Flavio
7. Gordon Parks (1978), 24
8. Gordon Parks (1978), 120
9. Oca
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گالــو1، تنهــا پله هــای ســیمانی را ســاختند. مانــده پــول  رئیــس انجمــن ســکونتگاه و دســتیارش 
پیشکشــی مــردم به ســادگی ناپدیــد شــد.

ج نهادند. کار باارزش پارکس را ار که از پیشگام نبودن خود شرمنده بودند،  نشریات برزیلی 
کوبــی قــرارداد بســت تــا از فــاوال  کــرد و بــا جا کومبــا را راه انــدازی  کاتا الیــف یک رشــته عکاســی از 
ــکاس آزاد  ــك ع ــوان ی ــر به عن ــی پیش ت کوب ــرا جا ــود زی ــژه ای ب ــز وی کار طن ــن  ــرد. در ای ــس بگی عک
ــی  ــاوال زندگ ــك ف ــی در ی کوب گاه شــد جا ــه نشــریه آ ــی همین ک ــرد ول کار می ک ــو2  در ِرویســتا دورادی

کــرد. می کنــد او را بیــرون 
کــوچ به جــای دیگــر را  ــرای  کــه ســرمایه بایســته ب کوبــی برنــده جایــزه ای شــد  کار جا ــرای ایــن  ب
کمــی  کنــم".  گفــت: "مــن نمی توانــم مــادرم، ریشــه ام و بنیــادم را رهــا  برایــش فراهــم آورد، ولــی او 
گماشــت. کار  کــه یکــی از بزرگ تریــن روزنامه  هــای ریــو بــود او را بــه  پــس ازآن، روزنامــه دوبرازیــل3 

 هماهنگ کننده برنامه فالویو در نامه ای درخشان به مجله الیف نوشته است:

و  زنــان  مــردان،  ایــن  در  شــادی  و  شــور  و  بیاییــد  ریــو  بــه  بتوانیــد  می خواهــد  دلــم 
کنیــد. فــاوال دارای دوازده  کار می کننــد را دیــده، شــنیده و احســاس  کــه روی برنامــه  بچه هایــی 
کــه بــا پله هــای بتنــی بــادوام ســنگ فرش  کوچک تــر اســت  کوچــه  کوچــه اصلــی و چندیــن 
کــردن از روزهــای یکشــنبه  و روزهــای  ــا چشم پوشــی  شــده اند. فاوالنشــین ها خودشــان هــم ب
کــه خواننــدگان الیــف فرســتادند،  کار ســهیم شــده اند. بــا پولــی  آسودگی شــان همگــی در ایــن 
همــه مصالــح و ابزارهــای الزم خریــداری شــد. مــا جایگاهــی در ایــن محلــه ســاختیم و یــك 
کــه آنجــا دو بــار در هفتــه نشســت برپــا می شــود...  انجمــن خودیــار را بــا 400 عضــو بنــا نهادیــم 

کومبــا آمــد.۵ کاتا گرداننــده ســازمان صلــح، بــرای بازدیــد بــه  ســاوگینت شــریور4، 

گرچــه  کومبــا را برگزیــدم، چیــزی از ایــن داســتان نمی دانســتم،  کاتا هنگامی کــه در ســال 1968، 
کــردم  کــه مــن آنجــا زندگــی  ایــن رویدادهــا هفــت ســال پیش تــر روی داده بــود. در همــه روزگاری 
کــردم، هیچ کــس ایــن را یــادآوری نکــرد. مــن  گفتگــو و دیــدار  کــه بــا  آن هــا  و در میــان صدهــا تنــی 
گفتگوهایمــان  کوبــی در ســال 200۵ دریکــی از  چیــزی دراین بــاره نفهمیــدم تــا هنگامی کــه جا
گفــت. پارکــس یــک ســال پــس ازآن در 93 ســالگی از دنیــا رفــت و داســتان روشــن  ایــن را بــه مــن 

شــد. ایــن دو مــرد نقــاط مشــترك فراوانــی داشــتند.

کومبا؟ کاتا چرا 
گهانــی از میــان فاوالهــای منطقــه  گونــه نا کومبــا، مــن آنجــا بــودم. آن را بــه  کاتا در ســال پایانــی 
جنــوب برگزیــدم. مــن بــه اجــازه ورود و جایــی بــرای زندگــی نیــاز داشــتم، ازایــن رو بایــد بــا یکــی از 
کابانــا  کوپا گوِمــس ســارنیرو6 )میــان  کوچکــی در روا  کنان پیونــد برپــا می  کــردم. آپارتمــاِن مبلــه  ســا

1. Galo
2. Revista do Radio
3. Jornal do Brasil
4. Sargent Shriver
5. Gordon Parks (1978), 122–23
6. Rua Gomes Carneiro
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ــا در درازای  ــام مارگاریتــا داشــت. مارگاریت ــه ن ــه یــك خدمتگــزار ب ک ــودم  ــرده ب ک ــه  کرای و ایپانمــا( 
ــه  ــان هفتــه  ب ــد و پای ــو2 در آنجــا زندگــی می کردن گیلبرت کوچکــش، بتــی1 و  هفتــه همــراه دو بچــه 
کــه در  آنجــا مارگاریتــا بــا دو بچــه و بــرادرش  کومبــا می رفتنــد  کاتا خانــه خودشــان در فــاوالی 
زندگــی می  کــرد. چندیــن ســال پیــش، روزی شــوهرش بــرای خریــد آســپرین بــه داروخانــه محــل 
رفتــه بــود و هرگــز برنگشــته بــود. مــن و مارگاریتــا هم ســن بودیــم و او در بســیاری از دشــواری ها 
کومبــا  کاتا ماننــد آمــوزگار مــن بــود. او در یــك بعدازظهــر شــنبه مــن را به صــرف فیجــوادا3 بــه 

کــه مایــه خرســندی مــن بــود. کــرد  دعــوت 
ــجویی  ــن دانش ــه م ک ــت  گف ــرد و  ک ــنا  ــتانش آش ــواده و دوس ــه خان ــرا ب ــا م ــا، مارگاریت کومب کاتا در 
ــرای  ــه ب ــم هنگامی ک ــده ام و می خواهــم بدان گذران گاهــی را در باهیــا  کــه چنــد  ــکا هســتم  از آمری
کــه مــن  کردنــد و پذیرفتنــد  گذشــته اســت. همــه موافقــت  زندگــی بــه ریــو آمده انــد چــه بــر آنــان 

کلبــه مارگاریتــا رفتــم )تصویــر 6-3(. کومبــا باشــم و بــرای زندگــی بــه  کاتا بخشــی از اجتمــاع 

کــوه )ســمت چــپ از وســط( خانــه  کلبــه چوبــی رنــگ نشــده بــا یــک پنجــره در بــاالی دامنــه  کومبــا،1968.  کاتا تصویــر 6-3. 
مارگاریتــا بــود.

1. Beti
2. Gilberto

گاو خشک شده. )مترجمان( گوشت  گوشت خوك و  Feijoada .3: لوبیای سیاه برزیلی با تکه های 
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در  بــودم،  گفتگــو   بــرای  تصادفــی  نمونه هــای  گزینــش  درگیــر  هنگامی کــه   ،1968 ســال  در 
کــو1 )کلبــه( بــا جمعیــت ده هــزار نفــر بــود. بــه دســت آوردن  کم وبیــش دو هــزار بارا کومبــا  کاتا
کــه خانه هــای فراوانــی در زیــر یــا پشــت دیگــر  شــمارگان و شــمارش درســت آن هــا دشــوار بــود چرا
خانه هــا بــود و بــا بــودن شــیب تنــد، عکــس هوایــی نیــز ســودی نداشــت؛ تنهــا راه بــرای شــمردن 
گرفتــن یکســری عکــس از روی قایــق در میــان مــرداب و چســباندن آن هــا بــه هــم  خانه هــا، 
کــه بــا مــا  کردیــم و دو معمــار  بــرای شناســایی هــر خانــه بــود. ســپس نقشــه ای از عکس هــا آمــاده 
کوچه هــا پیــاده بــاال رفتنــد و هــر خانــه پنهــان مانــده را بــه نقشــه افزودنــد  همــکاری می کردنــد از 

ــه ســیاهه  درســت خانه هــا رســیدیم.2 ــا ب ت

کومبا، راستای آویندا اپیتاسیو پسوا، 1968. کاتا تصویر 3-7. فروشگاه محلی در 

برنامه جابه جایی پرایا دو پینتو
ــوی دود  ــدم ب ــدار ش ــواب بی ــا از خ کومب کاتا ــپیده دم در  ــه س ــک روز هنگامی ک ــال 1969، ی در س
کــه دودی ســیاه بــر  کــردم و دیــدم  کــردم، از تنهــا پنجــره چهاردیــواری ام بیــرون را نــگاه  را حــس 
کنــم چــه چیــزی آن چنــان ســهمگین رو بــه  روی مــرداب مــوج می زنــد. نمی توانســتم تصــور 
کــه  گذاشــتم و به ســوی مــرداب دویــدم  کیفــم  ســوختن اســت. رخــت پوشــیدم، دوربینــم را در 
ــا آن هنــگام  ک روبــرو شــدم. پرایــا دو پینتــو، نخســتین فــاوالی برپاشــده ت بــا دوزخــی دهشــتنا
ــه  ــا ب ــود. بچه ه ــا نب ــانی در آنج ــودرو آتش نش ــچ خ ــوخت. هی ــش می س ــوب، در آت ــش جن در بخ
گریــه می کردنــد؛ ســالمندان بــرای داشــتن تکیــه گاه بــه یکدیگــر پشــت داده  دنبــال مادرانشــان 

1. Barraco
گرفته شــده بــود. آن هــا همچنیــن   Heloisa Coelho و Gilda Blanc و دو معمــار Luis Blanc 2. ایــن عکس هــا به وســیله
کردنــد. شــماره های خانــه بــا یــک جــدول اعــداد تصادفــی برداشت شــده بــود و در  تعــدادی از افــراد را در هــر خانــوار سرشــماری 
کــه  کارم آویــزان اســت، آن هــا خانه هایــی هســتند  نقشــه بــا حلقه هــای قرمــز رنــگ نشــان داده شــدند. ایــن نقشــه روی دیــوار دفتــر 

ازمیان رفته انــد. درحال حاضــر 
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کننــد و مــردان به ســوی  آتــش برمی گشــتند  کوشــش می کردنــد از زبانه هــای آتــش فــرار  بودنــد و 
کوشــش  کــه ســه مــرد  ــاد دارم  ــه ی ــا دارایی هــای ارزشــمند خانواده  هایشــان را بیــرون ببرنــد )ب ت

کــه زنــی در ده ســال آن را خریــده بــود(. ــی را بیــرون بکشــند  می کردنــد یخچال
کاله خــود به ســر و تفنگ و باتون به دســت، مردم شــگفت زده  کامــل و  پلیس هــا بــا لبــاس جنگــی 
کامیون هــای آشــغال می ریختنــد. مــردم  گــردآورده  و هــر آنچــه آن هــا نجــات داده بودنــد را بــه  را 
گریــه می کردنــد و همســایه ها از پاییــن خیابــان از خانه هایشــان بیــرون آمــده و  فریــاد می زدنــد و 
گفته انــد  کــه بــه اداره آتش نشــانی زنــگ زده و بــه او  گفــت  رویــداد را نــگاه می کردنــد. زنــی بــه مــن 
برگ هــای  بــا  پیچ درپیــچ  و  ندهنــد. درختــی دیرینــه  پاســخ  فرمــان داده شــد  آن هــا  بــه  کــه 
کــه در میــان خــرده الشــه ها و  کنــار راه، تنهــا چیــزی بــود  خ ایســت در  ســوخته و یــك نشــانه ُســر

آوار بازمانــده بــود.
کــه زمیــِن همــوار و بســیار زیبایــی  پرایــا دوپینتــو در لبلــون و در مرکــز بخــش جنوبــی قــرار داشــت 
گرفتــه بــود.  گــوا بــود. خیابان هــای پردرخــت بــا خانه هــای دوطبقــه، آن را فرا بــر روی مــرداب ال
شــهر، ایــن زمیــن را نیــاز داشــت، دادوســتدگران زمیــن و خانــه  و مســتغالت، خواهــان ایــن زمیــن 

کننــد. بودنــد و هیچ یــک نمی خواســتند مردمــان فقیــر در آنجــا زندگــی 
کردنشــان  بیــرون  جهــت  کــه  روزی  بــرای  را  خــود  و  می کردنــد  پافشــاری  کنان  ســا ولــی 
کامیون هــای آن هــا  کردنــد. هنگامی کــه پلیــس نظامــی و  برنامه ریزی شــده بــود، ســازمان دهی 
کــه آنجــا ایســتاده اند: بچه هــا در جلــو،  کنان را دیدنــد  بــه درگاه فــاوال رســیدند، هــزاران نفــر از ســا
ــان و ســالمندان پشــت ســر آن هــا و مــردان در پشــت.  کنــار آن هــا، دیگــر زن ــوزادان در  ــا ن ــان ب زن
گفتنــد  کردنــد و  ســربازان آمادگــی ایــن صحنــه را نداشــتند، آن هــا دســتورات را بــا بلندگــو اعــالم 
ــا  کامیون ه ــه درون  ــان را ب ــد و وسایلش کنن ــا  ــان را ره ــد خانه هایش ــه بای ــه هم ــی دقیق ــه در س ک
گردهمایــی،  کنان درجــای خــود ماندنــد.  بریزنــد. هیچ کــس تــکان نخــورد، ســکوت بــود. ســا

گرمــای آفتــاب ادامــه یافــت تــا این کــه ســرانجام پلیس هــا رفتنــد. چندیــن ســاعت در 
کــه محلی هــا می گوینــد، شــب  گــران تمــام شــد. آن گونــه  کــه بی انــدازه  این یــک پیــروزی بــود 
کنان را ماننــد موجوداتــی بــی ارزش ســوزاند. پــس ازآن، پلیــس برگشــت و فــاوال را آتــش زد و ســا

که یك نفر بازگو می کرد: آن گونه 

گــون  گونا "در ســال 1969، هنگامی کــه آن هــا پرایــا دوپینتــو را آتــش زدنــد مــا را بــه جا هــای 
ــووا هولنــدا2 فرســتاده  ــا1 در ن ــه پارکیــو پروِلتاری کردنــد. برخــی از مــا ب کنــده  در پیرامــون شــهر پرا
شــدیم. مــا متعلــق بــه آنجــا نبودیــم. در  آنجا در شــرایط بســیار بدتری در ســنجش بــا پرایا دوپینتو  

زندگــی می کردیــم."
کــه مربــوط بــه خانه ســازی دولتــی  ج هــا و آپارتمان هــا در آنجــا ســاخته شــدند   بی درنــگ، بر
گونــه  کــه بــه  گرفــت. ســاختمان هایی  کــه ســلوا دپــدرا3 )جنــگل ســنگی( نــام  بــرای نظامیــان بــود 
کــه هرکــدام باغچــه  کــرده بودنــد و بلندتریــن خانــه  ســه طبقــه بــود  فشــرده در ناحیــه ای رویــش 

1. Parque Proletaria
2. Nova Holanda
3. Selva de Pedra
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کــه هنگامی کــه در بخــش برنامه ریــزی  گلــی در جلــوی خــود داشــتند. چنــد ســال پــس ازآن بــود 
کــه اصطالحــی بــا نــام  کالیفرنیــا تدریــس می کــردم شــنیدم  شــهری و منطقــه ای در دانشــگاه 

"معمــاری تهاجمــی "1، ایــن رونــد را توصیــف می  کــرد.

کاله آبــی مــردم را همــراه بــا آنچــه آن هــا از آتش ســوزی  تصویــر 3-8. پرایــا دوپینتــو،1969، بامــداد پــس از آتش ســوزی. پلیــس 
کامیــون زبالــه فرســتاد. رهایــی داده بودنــد بــه درون 

کشته شــده بودنــد بــرادرش را در آغــوش داشــت، پرایــا دوپینتــو،  کــه پــدر و مــادرش در آتش ســوزی  تصویــر 3-9. دخترکــی 
.

1969

1. Aggressive Architecture
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کومبــا افــزون  کاتا کومبــا پیش آمــده بــود. در  کاتا کــه بــرای  ایــن تاخت وتــاز، پیــام آور چیــزی بــود 
کمتــر از یــك ســال پــس از رفتــن مــن از آنجــا، بــا  بــر همــه خانه هــا، آن پله هــای بتنــی نیــز در 

ــود شــدند. ــدوزر ناب بول

تصویر 3-10. همه جا ویران شده، همه چیز ازمیان رفته

گفت وشنود برای همکاری از ایستادگی تا 
ــا تــرس همیشــگی بیــرون رانــده شــدن زندگــی می کردنــد. در ســال 1969،  کومبــا ب کاتا مردمــان 
کومبــا )کــه SOMAC نامیــده می شــد( پیــکار در برابر بیرون  کاتا والدوینــو1، رئیــس انجمــن ســکنه 
کــرد. برنامــه والدوینــو ســاخت  کــردن فــاوال آغــاز  کــردن را بــا یــك برنامــه پیشــنهادی بــرای شــهری 
کــه  کنانی  یــك زنجیــره ســاختمان های بلنــد در محــل بــود. ایــن ســاختمان ها بــه دســت ســا
کومبــا  کاتا کنان  کــه ســا بنــا، بــرق کار و لوله کــش بودنــد ســاخته می شــدند. اندیشــه او ایــن بــود 
ــد  ــرای درآم ــازاری ب ــا ب ــد ت ــه ده کرای ــده را  ــد و بازمان ــای ده ــاختمان ها ج ــن س ــی از ای را در برخ
کنــد امــا هیچ کــس آن را جــدی  ــده او را چــاپ  ــه ای ک ــو2 خواســت  ــا شــود. او از روزنامــه اوگلوب برپ

نگرفــت.
کــه برنامــه خــود را انجــام دهــد تــا همــه  معمــار سرشــناس، ســرجیو برنــاردز3، پیشــنهاد داد 
کامــل شــهری و درگاهی هــای  گانــه، خدمــات  ــا خانه هــای جدا کومبایــی را ب کاتا خانواده هــای 
گــردی بــا ســتون های بــزرگ و توخالــی دارد، در خــود جــای  کــه ســکوهای ســیمانی  کوچــك 
دهــد. قــرار شــد هــر خانــواده خانــه اش را بــاالی ســکوها بســازد و ســتون ها، اتصــاالت بــرق، آب 
و فاضــالب را می پوشــاند. نیــاز نداشــتن بــه خطــوط خدماتــی نــو در ایــن الگــوی ســکونتگاهی، 
کاهــش مــی داد. تیرچه هــا، بــا نگه داشــتن ســکوها از ســوی زمیــن، ماننــد  هزینــه بهســازی را 

1. Waldevino
2. O Globo
3. Sergio Bernardes
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ــادآوری  ــه ی ــد. الزم ب ــر ســیل نگهــداری می کردن ــر روی ســاقه آن، آن هــا را در براب چ ب کالهــك قــار
کــه هیچ یــک از این هــا اجــرا نشــد. اســت 

کــه از ســوی یــك آژانــس  کــردن  ــر سیاســت بیــرون  به راســتی ایــن اجتمــاع هیــچ نیرویــی در براب
کــه همــه  فــدرال CHISAM(1( هماهنــگ شــده بــود، نداشــت و انگیــزه ایــن آژانــس ایــن بــود 
ــا ارزش قــرار  کــه در نواحــی ب کومبــا  کاتا کنــد. فاوالهایــی ماننــد  ــود  ــا ســال 1976 ناب فاوال هــا را ت
ــا پایه ریــزی  کومب کاتا ــی در  کمیتــه آمادگ ــك  ــزی، ی ــت مرک ــد. دول داشــتند، هــدف نخســت بودن

کننــد. کــرده و از اسباب کشــی هرکســی جلوگیــری  کــرد تــا سرشــماری خانه هــا را مدیریــت 
کــه  کــه دربــاره جایــی  کردنــد  کوشــش  کــردن بی فایــده اســت  مــردم هنگامی کــه دیدنــد پایــداری 
کــه بــه نواحــی نزدیــِك محلــه خــود  کننــد و ترجیــح می دادنــد  گفتگــو  قــرار اســت فرســتاده  شــوند، 
گزارش شــده خانــوار، شــمار اعضــای  کمــی داشــت و بــر پایــه درآمــد  کار اثــر  فرســتاده شــوند. ایــن 
گونــی  گونا کنان، بــه جاهــای  کــردن رهبــران محلــه از دیگــر ســا خانــواده  و تصمیــم سیاســی جــدا 

فرســتاده شــدند.
گزینــه  تیوســوزا بازگــو می کــرد، "پایــداری اجتمــاع در برابــر بیــرون رانــدن و حــذف شــدن دیگــر یــك 
ــا دولــت بجنگــد. مــا چــاره ای نداشــتیم. ممکــن بــود  کــه ب ــر از آن بــود  گ2 ناتوان ت نبــود، ســوما
پیــش از جابه جایــی، به اجبــار اخــراج یــا نابــود شــویم و یــا در بهتریــن حالــت می توانســتیم 
گرداننــده ایــن فرآینــد را بــرای اجتمــاع داشــته باشــیم". هنگامی کــه نبــرد را باختنــد، او بــه  نقــش 

کننــد. کار جابجایــی را آســان  والدوینــو و دیگــر رهبــران پیوســت تــا 
کردن را به این گونه بیان می کند: کومبایی، این حذف و بیرون  کاتا ایزابال، یك زن 76 ساله 

کــه  کنیــم  کوشــش  گــر مــا  کومبــا بــروم، دیوانــه می شــوم. ا کاتا گــر از  کــه ا گمــان نداشــتم  "مــن 
کمونیســت هســتیم. نمی دانــم مفهــوم آن چیســت،  کــه مــا  کنیــم آن هــا می گوینــد  از خــود دفــاع 
گــر مــن و بچه هایــم همــکاری نکنیــم، آن هــا مــا را  کــه چیــز بســیار بــدی اســت و ا ولــی می دانــم 

می  کشــند."3

کومبا کاتا فروپاشی 
کامیــون زبالــه بــزرگ بــه  کتبــر 1970، در میــان بــاران ســرد، پلیــس نظامــی و چنــد  بامــداد روز 10 ا
ــرای از میــان برداشــتن همــه و هــر چیــزی پیــش رفتنــد و مــردم  کومبــا رســیدند و ب کاتا جلــوی 

کننــد. ســرانجام، ایســتادگی بیهــوده بــود. کاری نمی توانســتند  ــاز ایســتاندن آن هــا  بــرای ب
ارتــش خودکامــه،  بــود.  کومبــا  کاتا بــرای  کودتایــی  کودتــای نظامــی،  کوبــی،  گفتــه جا بنابــر 
کنان  کــه هیــچ ســیل یــا آتشــی نکــرده بــود. ســا کاری  کــرد  کامــل ویــران  گونــه  اجتمــاع را بــه 
ــهمگین در  ــیل س ــك س ــال 19۵8، ی ــوزی در س ــك آتش س ــس از ی ــدن پ ــلیم نش ــا تس ــا ب کومب کاتا
کــرده بودنــد  ســال 1968 و یــك آتــش ویرانگــر دیگــر در ســال 1968، خانه هــای خــود را بازســازی 

ــود. کار نب ــازی در  ــچ بازس ــار هی ــن ب ــا ای ام

ک شده تشکیل شد. )مترجمان( 1. بنگاه ملی CHISAM برای هماهنگ سازی و سامان دادن به فاوالهای پا
2. SOMAG
3. Field Notes, August 12, 1969
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ــد.  ــاد می آورن ــه ی کومبــا، آن روز را همچــون بدتریــن روز زندگــی خــود ب کاتا کنان  بســیاری از ســا
بــزرگ  را آنجــا  بــود و در آن هنــگام بچه هایــش  کومبــا زاده و بزرگ شــده  کاتا کــه در  مارگاریتــا 

گفــت: می کــرد بــه مــن 

کــرده و آن هــا  گــردآوری  "بــه مــا هشــدار 24 ســاعته داده شــد تــا همــه  دارایی هــای خــود را 
کجــا می برنــد. بــاران تنــدی  کــه مــا را  کنــار خیابــان بیاوریــم... بــه هیچ کــس نگفتنــد  را بــه 
ــان  ــوند و از ابزارهایم ــس نش ــو خی گیلبرت ــی و  ــه بت ک ــردم  ــود را می ک ــش  خ کوش ــه  ــد، هم می باری
کــرد. مــن بــا اقســاط ماهانــه در مــدت  نگهــداری می کــردم امــا بــاران، تشــك مــا را سراســر خیــس 

کنــون نابــود شــده بــود." کــه ا کــرده بــودم  یــك ســال پــول آن تشــك را پرداخــت 

او ادامه داد:

"پیــش از برآمــدن خورشــید به صــف ایســتادیم، هــوا تاریــک بــود و همــه چشــم به راه بودنــد 
کــرده و  و در بــاران می لرزیدنــد تــا هنگامی کــه آن هــا برســند و مــا و افــزار خیســمان را جمــع 

ببرنــد."

ــوار  ــم خ ــوی بچه های ــن جل ــت: "م گف ــود،  ــال ب ــد خردس ــار فرزن ــا چه ــا ب ــادِری تنه ــه م ک ــیلویا1  س
کــه بــا مــا ماننــد یــك آدم رفتــار شــود." برخــی از  کــه می خواســتیم ایــن بــود  شــدم. تنهــا چیــزی 
ــه  کنان ب ــد. برخــی از ســا ــرده بودن گم ک ــا چهــار ســاعت  ــرای ســه ی ــواده یکدیگــر را ب اعضــای خان

ــه غــرب متروکــه فرســتاده شــدند. شــمال دورافتــاده و دیگــران ب
کومبــا و بیــش از  کاتا ک ســازی اجبــاری بیــش از ده هــزار نفــر در  کوبــی درســت می گفــت. پا جا
102 هــزار نفــر در 61 فــاوالی دیگــر میــان  ســال های 1970 تــا 1973 تنهــا از یــك دولــت خودکامــه 
کــه بــا نیــروی قهریــه سیاســت های مســکن را پیگیــری می کــرد. چــون شــهردارها و  برمی آمــد 
گمــارده می شــدند،  کــه جایــگاه ملــی داشــتند از ســوی دولــت مرکــزی  فرماندارهــای شــهرهایی 
گرفتــه شــد و بــدون هیچ گونــه  رســانه ها به ســختی سانســور شــدند و جلــوی هرگونــه مخالفتــی 
گرفتــه می شــد. پایه ریــزی بانــك مســکن ملــی در  مســئولیت پذیری و پاســخگویی تصمیم هــا 
یــك چارچــوب ســازمانی   ،)COHABS( بنــگاه  دولتــی مسکن ســازی همگانــی ســال 1964 و 
ــانی"  ــغال های انس ــی از آش ــش جنوب ــازی بخ ک س ــدف "پا ــا ه ــا ب ــع فاواله ــام قلع وقم ــرای انج ب

را فراهــم آورد.
ــوط  ــام " فاوالهــای حذف شــده و مجتمع هــای مرب ــا ن ــزارش 1973 آژانــس ملــی چیســام ب گ در 
کــه 1420 خانــواده از آن هــا بــه مجتمع هــای  گــزارش شــد  کــردن 2207 خانــه  ک  بــه آن"، پــا
ِکِنــدی و 3۵0 نفــر از  گواپــور در پیرامــون، 3۵0 نفــر بــه انجمــن خــدا، 87 نفــر بــه ویــال  کویتونگــو، 
کــه تــوان مالــی مانــدن در آپارتمــان  را نداشــتند بــه واحدهایــی در مناطــق  تهیدســت ترین ها 
ــراس  ــدا، ب ــوا هوَلن ــه ن ــواده ب ــا خان ــدند. ده ه ــتاده ش ــر(2 فرس ــیا )صب ــام پاسینس ــه ن ــاده ب دورافت

گــزارش چیســام به حســاب نیامده انــد. کــه در  دپینــا3 و جاهــای دیگــر فرســتاده شــدند 

1. Silvia
2. Paciencia
3. Bras de Pina
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کــه بــه مجتمع هــا فرســتاده شــدند بــا آپارتمان هــای نیمــه کاره روبــرو شــدند.  خانواده هایــی 
همــه طبقــات تنهــا از بتــن خــام ســاخته شــده بــود، آب قطــع بــود، آپارتمان هــا در ورودی 
ــه واحدهــای  کــه ب ــاز می شــد. خانواده هایــی  کلیــد ب ــا یــك  نداشــت و درهــای بیرونــی همگــی ب
دورافتــاده فرســتاده شــدند بــا خانه هــای چوبــی بــا یــك اتــاق چســبیده بــه هــم در وســط بیابــان 
کــه درســت  کار، مدرســه و درمانــگاه دشــوار بــود. تنهــا چیــزی  روبــرو شــدند. دسترســی بــه 

ــت. ــام داش ــر" ن ــه "صب ک ــود  ــکان ب ــن م ــام ای ــود، ن ــده ب برگزیده ش
کــردم تــا بــه روش  گردهمایی هایــی پایه ریــزی  در پایــان ســال 2001، در هریــك از اجتماعــات 
 )RPD1( کنیــم. مــن از فرآینــد بازشناســی مشــارکتی ســریع گروهــی سرگذشــت آن هــا را بازســازی 
کــه شــاید  کننــد و جزئیاتــی  گــوش  کــه بــه همــگان مجــال مــی داد بــه یکدیگــر  کــردم  بهره بــرداری 
کســانی در ایــن جلســه در مــورد برداشــت خــود از ایــن  کرده انــد را بــه یــاد بیاورنــد.  فرامــوش 

ــد. یکــی از آن هــا می گفــت: کردن گفتگــو  اخــراج و تخلیــه اجبــاری 

"شــوکه شــده بودیــم. همه چیــِز خــود را از دســت داده بودیــم. مجتمع هــا بدتــر از فــاوالی 
کارمــان و هــر آنچه  کوچــك، بــه دور از محــل  کومبــا بودنــد. شــمار فراوانــی از مــا را در فضاهــای  کاتا
می شــناختیم، جــا داده بودنــد، بــه مغــازه داران مــا هیــچ جایــی داده نشــد تــا دوبــاره پیشــه 
کرایــه اتوبــوس تــا شــهر را بپردازیــم.  کننــد و بســیاری از مــا نمی توانســتیم  کارشــان را آغــاز  و 

ــود." ــت ب ــده و زش ــن، ناامیدکنن ــز اندوهگی همه چی

کوبــی، زمیــن و خانــه خودشــان را داشــتند، پــس داستانشــان بایــد  ازآنجایی کــه خانــواده جا
ــرای روزنامــه دوبرازیــل  ــی ب کوب گفتــه شــد، در آن هنــگام، جا ــه  ک ــه  ــه باشــد. همان گون دیگرگون
ــر  ــل، درگی ــای برزی ــاره جاذبه ه ــات درب ــرای تبلیغ ــاوال ب ــه ف ــش از تخلی ــاه پی ــه م ــرد و س کار می ک
کویتونگــو بودنــد. پــدرش همــه  کــه خانــواده اش رو بــه اخــراج بــه  ســفر بــود و هنگامــی برگشــت 
اســناد مربوطــه را داشــت و اســناد مالکیــت امــالك را بــه مقامــات نشــان داد امــا آن هــا بــدون هیچ 
کامیــون  گرفتنــد و هیــچ تاوانــی پرداخــت نکردنــد و خانــواده اش را در  توجهــی مــدارک را نادیــده 

کوبــی می گویــد: کردنــد. جا کویتونگــو جابجــا  آشــغال چپاندنــد و بــه 

کومبــا بیــرون می کــرد و همــه مــا را باهــم جابجــا  کاتا گــروه را از  ک بــود. دولــت بایــد  "دهشــتنا
کــردن مــردم بــه فراخــور درآمــد  کــرد. آنچــه آن هــا "مدیریــت مجــدد" می نامیدنــد بــه معنــای جــدا 
آن هــا بــود. بــدون توجــه بــه اینکــه آن هــا خانــواده، دوســت، همســایه  یــا عزیــزان یکدیگــر بودنــد. 
کــه  کــه تــوان پرداخــت صورت حســاب خــود را داشــتند در پروژه هــای تــازه  کســانی را  دولــت 
کــه تــوان پرداخــت نداشــتند را در  کســانی هــم  کویتونگــو بــود، جــای داد و  گواپــور یــا  بیشــتر در 
کهنه تــر ماننــد انجمــن خــدا و فاوالهــا در نواهولنــدا جــای داد. مــردم بــه ایــن امیــد  پروژه هــای 
گــزارش می کردنــد،  کمتــر  کــه از صورت حســاب های بــاالی ماهانــه رهایــی یابنــد، درآمــد خــود را 
چــون اجــاره واحــد آن هــا بــه فراخــور درصــد درآمدشــان بــود، بنابرایــن آن هــا زیــر فشــار بودنــد. 
برخــی خانواده هــا بــا شــش یــا هشــت بچــه بــه آپارتمان هــای یــك خــواِب جابجــا شــدند. رهبــران 

از دیگرکســان جــدا شــدند تــا از هرگونــه اعتــراِض اجتمــاع جلوگیــری شــود."

1. Rapid Participatory Diagnosis
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که از میـان رفت کـومبـا، فـاوالیی  141کاتا

کویتونگــو، ســال 1973. تنهــا ســه ســال پــس از ســاخت، بلوک هــا مخروبــه شــد و  تصویــر 3-11. پــروژه مســکن مجموعــه 
گل آلــود تبدیــل شــد. فضــای ســبز بــه محــل زباله هــای 

کجاآباد. تصویر 3-12. مسکن تریاژ1 در پاسینسیا 1973. یک اتاق برای هر خانواده در میان نا

کسان بی خانمان ساخته می شود. )مترجمان( که برای  Triage Housing .1: اتاقک های اضطراری 
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کــه تــوان پرداخــت  تصویــر 3-13. واحدهــای جدیــد تریــاژ، پاسینســیا، ســال 1973. صدهــا ســاختمان بــرای خانواده هایــی 
ماهانــه خــود را نداشــتند.

ــا اتوبــوس  ــه ریــو بازگشــتم، ب ــار پــس از پژوهشــم ب ــرای نخســتین ب هنگامی کــه در ســال 1973 ب
)در ســه ســاعت و نیــم ســفر( بــه پاسینســیا رفتــم، چــون می خواســتم ببینــم آنجــا چــه می گــذرد. 
کار ندیــدم. آنچــه در هنــگام  گذشــتم. خانــه و نشــانه ای از درآمــد و  از صدهــا هکتــار زمیــن بایــر 
گفتگویــم بــا زنــی  کــه یــك بن بســت بــود. هرگــز  رســیدن دیــدم، دگرگونــی زنــدان بدهــکاران بــود 
کجاســت؟ ...  کــه از مــن پرســید: "پایــان جهان  کــه جلــوی در خانــه اش بــود را فرامــوش نمی کنــم 

چــه هنــگام آن هــا مــا را بیــرون می کننــد؟". به راســتی، آنجــا ماننــد پایــان جهــان1 بــود.
ــا  ــد ب ــده بودن ــتاده ش ــاژ فرس ــکن تری ــه مس ــده، ب ــای ویران ش ــه فاواله ــه از هم ک ــانی  کس ــف  ردی
ــود.  ــوان از پرداخــت قســط مجتمع هــا بســیار فشــرده تر شــده ب افــزوده شــدن رانده شــدگان نات
کوچــك در حــال ساخته شــدن  هنگامی کــه در ســال 1973 مــن در آنجــا بــودم، صدهــا واحــد تریــاژ 
کــه در آفتــاب  بــا پوشــش روی بام هــای فلــزی مــوج دار  خ رنگ  بــود )جعبه هــای آجــری ســر

می ســوختند(.

پیامدهای پس از بیرون راندن
کومبــا، هیــچ نشــانی از بــودن مــردم در  آنجــا به جــا نمانــد و آن منطقــه  کاتا درســت پــس از ویرانــی 
کــه روی آن بیلبوردهــای بــزرگ افراشــته بــود و تولیــدات  ج دیــوار زنجیــره ای بلنــد  بــا یــك ر
گیاه هــای  ــوار پوشــیده از تبلیغــات،  ــرد، بســته شــد. در پشــت ایــن دی گهــی می ک آمریکایــی را آ
ــه در  ــر محل ــه پیش ت ک ــی  ــی جای ــد، یعن ــده بودن ــه رویی ــه تپ ــا دامن ــتان ها ت کس ــن و تا ــرز و چم ه
کــه هنــوز  کردنــد  کــردن زمینــی  آنجــا بــود. مــردم از مــن می پرســیدند چــرا آن هــا را ناچــار بــه رهــا 
ــه  کنان دیوان ــا ــی از س ــه یک ــد از این ک ــو می کردن ــایعاتی را بازگ ــا ش ــت. آن ه ــده اس ــرف مان بی  مص

1. O Fim Do Mundo :The End of the World
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کــرده و چندیــن ســال در جنگل هــا  شــده و آنجــا را تــرك نکــرده بــود و در دامنــه تپــه خــود را پنهــان 
ــا اینکــه ناپدیــد شــد. برخــی نیــز می گوینــد هنــوز شــمارکمی از خانواده هــا  کــرده اســت ت زندگــی 

ــده اند. ــان ش ــا پنه در آنج
کــه ایــن ناحیــه را یــك  کــرده بــود  نگرائــو دلینــا1، فرمانــدار مجــری بیــرون رانــدن، برنامه ریــزی 
ــه  ک ــود  ــاغ تندیســی ب کومبــا، یــك ب کاتا کنــد. بوســتان  ــرای دســتاوردهای خــود  ــود ب بنــای یادب
کــه بــه تونــل  بــه چشــم انداز شــگفت انگیِز بــاالی تپــه منتهــی می شــد. در بخــش دامنــه تپــه 
ج  لوکــس و آپارتمــان  چنــد میلیــون دالری ســاخته شــد. ــر ــود، چندیــن ب ــر ب ــوکاس2 نزدیک ت ِرب

کتابــم در ســال 1976  کــه چهــره ی بــی ارزش مجتمع هــا را دیــده و در  در بازدیــد ســال 1973 بــود 
کــه جابجایــی بــه آنجــا، آن هــا را نه تنهــا از خانــه و اجتماعــی  گفتنــد  کنان  کــردم. ســا آن را بیــان 
کــرد، بلکــه از هویــت خودشــان نیــز بی بهــره شــده بودنــد.  کــه بــا دســت خــود ســاخته بودنــد دور 

کــه مارگاریتــا بیــان می کنــد: همان گونــه 

کجــا  کــه نمی دانســتیم خانواده هــا و دوســتانمان  گریــه می کردیــم. تــا آنجــا  "مــا هــر روز 
کــه  الکلــی شــدند. ســالمندان بســیاری مردنــد  بیمــار شــدند. برخی هــا  هســتند. بســیاری 
گمــان می کنــم از روی شکســته  می گفتنــد دلیــل آن اســترس و فشــارخون بــاال اســت، امــا مــن 
کنــار هــم نگــه داشــته نشــدیم؛ مــردم دیگــر  شــدن قلبشــان مردنــد... مــا ماننــد یــك اجتمــاع در 
فاوالهــا نیــز بودنــد، امــا یکدیگــر را نمی شــناختیم و بــه هــم اعتمــاد نداشــتیم، هویــت خــود را از 

کســی نبودیــم." دســت دادیــم، مــا 

گفتگوهای مــن از 2001 تا 2009 نشــان دهنده  ســه دهــه، چــه انــدازه ناهمســانی درســت می کنــد. 
گــر مــن به جــای ســی  کــردن اســت. ا گــون و ناهمگونــی از تخلیــه و بیــرون  گونا دیدگاه هــای 
ــردم، نتایــج درازمــدت را از دســت  ســال، ســه ســال پــس  از اخــراج پژوهــش خــود را تمــام می  ک

کــه داســتان دیگــری دارد. مــی دادم 
گــرد هــم آورد تــا در یــك فرآینــد  کومبــا را  کاتا کنان پیشــین  گــروه پژوهشــی مــا، ســا در ســال 2001، 
کننــد. بیــش از 8۵ نفــر در ایــن  دســته جمعی بــرای بازســازی سرگذشــت آن اجتمــاع شــرکت 
کــردن فــاوال را  ک  کردنــد، آن هــا پیوســته باهــم رویدادهــای پیــش و پــس از پــا فراینــد همــکاری 
بازســازی می کردنــد. مــا دربــاره بســیاری از زمینه هــای دیگــر ماننــد خدمــات و زیرســاخت های 
گســترش خشــونت و قاچــاق مــواد مخــدر، فعالیت های اوقات فراغــت، مدارس و  شــهری، آغــاز و 
گفتگــو می کردیــم. مهدکودك هــا و آنچــه مــردم می  خواســتند بــرای آینــده اجتمــاع خــود ببیننــد، 

ــمگیر  ــا، چش کومب کاتا ــش در  ــال پی ــل س ــال 2001 و چه ــردم در س ــای م ــدی  نیازمندی ه همانن
کــرد: گــزارش  ــاره فالویــو  گــوردون پارکــس در قطعــه الیــف درب کــه  ــه  بــود. همان گون

ــك  ــد از: ی ــارت بودن ــتند عب ــه الزم داش ــش از هم ــال 1961 بی ــا در س کومب کاتا ــردم  ــه م "آنچ
گردهمایــی آن هــا باشــد و فعالیت هــای مدنــی را  کــه بتوانــد جــای  مرکــز محلــه و مرکــز اجتماعــی 
کننــد. یــك مرکــز نگهــداری روزانــه، مدرســه بــرای بچه هایشــان، درمانگاه هــای پزشــکی  رهبــری 

1. Negrao de Lima
2. Reboucas

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو144 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کالس هــای ســوادآموزی، آمــوزش مشــاغل و پاســگاه پلیــس بــرای مهــار مجرمیــن  و مهدکــودك، 
و دست فروشــان مــواد مخــدر."1

کــه زنــده مانــده بودنــد و یــا فرزنــدان  کومبــا  کاتا کنان  پــس از بیــش از ســی ســال، در نشســت ســا
آن هــا، ســیاهه زیــر برشــمرده شــد:

ــه، مدرســه ای  ــز نگهداری هــای روزان کنان، مرک ــز فرهنگــی، یــك انجمــن مســتقل از ســا یــك مرک
بهتــر بــرای بچه هــا، برنامه هــای اجتماعــی و آموزشــی تمــام وقــت، دوره هــای آمادگــی بــرای 
کنکــور، یــك درمانــگاه ســالمت، جایــی بــرای ورزش، اوقــات فراغــت و فعالیت هــای فرهنگــی، 
کار بــرای فــرآوری و فــروش محصــوالت، دوره هــای فنــاوری اطالعــات و دیگــر  خدمــات پیشــه و 

مهارت هــای حرفــه ای و یــاری شــهروندان ســالمند.
کمــی غم انگیــز را بیــان می کنــد. تنهــا ناهمگونــی ایــن  گرچــه  ایــن همانندی هــا داســتانی نغــز، 
کنان فاوالهــا، ســالمند  کمــی از ســا کــه در ســال 1961، چالــش ســالمندان نبــود چــون شــمار  بــود 
کســی دوره دبســتان را بــه پایــان رســانده بــود و رفتــن  کمتــر  کار افتــاده بودنــد. افــزون بــر ایــن،  و از 
بــه دانشــگاه غیرقابل تصــور بــود. شــاید آشــکارترین دگرگونــی، دگرگونــی نگــرش  دربــاره پلیــس بــود 
کــه در ســال 2001، پلیــس نــه به عنــوان یــک نهــاد حمایتــی بلکــه نمــادی از خشــونت و تهاجــم 

انگاشــته می شــد.2

کومبا: رنجش یا سپاسگزاری؟ کاتا مردم جابجا شده 
هیچ چیــز در ریــو، مطلــق نیســت و همــه دگرگونی هــا از هنــگام اخــراج به ســوی بدتــر شــدن پیــش 
ــه  ک کنانی  ــد. توصیــف مــردم از پیامدهــای ایــن اخــراج بســیار باهــم تفــاوت دارد، از ســا رفته ان
کــه ایــن دگرگونــی را بهتریــن چیــزی  کســانی  کمبــود بهبــود نیافته انــد تــا  می گوینــد هرگــز از ایــن 

کــرده بودنــد. کاش زودتــر فــاوال را رهــا  کــه  کــه برایشــان روی داده اســت و می گوینــد  می داننــد 

دل تنگی برای خانه ازدست رفته
حــذف و رانــدن منفــی بــود، چــون مــردم به یک بــاره از بخــش جنوبــی بــه چندیــن مایــل دورتــر 
گواپــور بایــد بــا چپیــدن در وســایل  کویتونگــو و  کنان  کارشــان جابجــا شــدند. ســا از محل هــای 
کــه پیش تــر می توانســتند پیــاده بــه آنجــا برونــد.  حمل ونقــل همگانــی بــه جاهایــی برســند 
گهــان دگرگــون شــد،  شــیوه های خریــد، فعالیت هــای تفریحــی و شــبکه های اجتماعــی آن هــا نا

ــازه خــو بگیرنــد. ــز نتوانســتند بــه شــرایط ت به طوری کــه برخــی از آن هــا هرگ
احســاس  و  نبــود  آن هــا  برگزیــده  کــه  بــود  حرکتــی  دســت اندازی،  ایــن  مســتبدانه  سرشــت 
کــرد. در ســطحی عملی تــر، آن هــا خــود را درجایــی  بی بهرگــی را در مــردم رنج کشــیده ژرف تــر 
کــه ناچــار بودنــد مالیات هــای محلــی و هزینــه  آب و بــرق و غیــره را بپردازنــد. هزینه هــای  یافتنــد 
گزیــر بودنــد بودجــه   کنان پیشــین فــاوال نا گرچــه پاییــن بــود امــا وجــود داشــت و ســا رهــن نیــز ا

1. Gordon Parks (1961)
کنان هنــوز ماننــد شــش  کومبــا موفــق بــه داشــتن اداره پلیــس شــد، ســا کاتا کــه  کــه آیــا در ســال 1967 زمانــی  2. ایــن مشــخص نیســت 

ســال قبــل بــه آن احســاس مثبتــی داشــتند یــا خیــر.
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کــه بهتریــن خانه هــا را در  کســانی  خــود را افزایــش دهنــد تــا از عهــده ایــن هزینه هــا برآینــد. 
کومبــا داشــتند احســاس می کردنــد وضعیــت آن هــا بدتــر شــده اســت. کاتا

کــه  ــه تصادفــی اســت  ــا2، یکــی از مصاحبه شــونده های آغازیــن از نمون ــورا الن ســیمون1، دختــر ل
گواپــور، از دنیــا رفــت.  گواپــور رانــده شــد. مــادرش در ســال 1998 پــس از 30 ســال زندگــی در  بــه 
کیــد می کنــد، چــون  کــه ایــن جابه جایــی در زندگــی مــادرش پدیــد آورد تأ گسســتی  ســیمون بــه 
کومبــا زندگــی خواهــد  کــرد. ایــن بیــرون رانــدن یــك  کاتا مــادرش می پنداشــت همــه عمــرش را در 
کم وبیــش  کــه  کــه حــس امنیــت و آرامــش او را بــه هــم زد  کنتــرل و غیرقابــل درك بــود  کار غیرقابــل 
کومبــا را محلــی ایــده آل می پنداشــت  کاتا هماننــد مــرگ بــرای لــورا النــا بــود. او در اندیشــه خــود 
کــه در آن مجال هــای شــگفت انگیز خانــواده و زندگــی اجتماعــی، تهیدســتی را جبــران می کــرد.
گونــه  کالدیونــور4، نیــز بــه  گفتگــو  شــونده های آغازیــن بــه نــام  دونــا آنتونیــا3، همســر یکــی از 
کومبــا  کاتا در  خانــواده اش  و  او  بــود.  دیــده  آســیب  کویتونگــو  بــه  جابه جایــی  از  هماننــدی 
کــف ســرامیک بــا امتیــاز آب و بــرق داشــتند. او می گفــت:  یــک خانــه آجــری یــک طبقــه بــا 
"مــا همســایگان خــود را دوســت داشــتیم. خانــه مــا بــه همه چیــز از جملــه بــازار، ســرگرمی، 
کالس هــای تئاتــر،  گــوا  بیمارســتان، حمل ونقــل همگانــی و مــدارس نزدیــك بــود. در مــدارس ال
خیاطــی و آشــپزی برگــزار می شــد و زنــان در آنجــا چیزهایــی می ســاختند و می فروختنــد. در 

نبــود." این هــا  از  هیچ یــک  کویتونگــو 
کــرد.  کــه هرگــز نشــنیده بــودم، همــه ایــن نکته هــای منفــی را خالصــه  کار بــردن یــك واژه  او بــا بــه 
گواپــور و کویتونگــو(، مــردم در وضعیــت ِدســماِزلو۵ زندگــی  کــه در مجتمع هــا )یعنــی  گفــت  او 

ــت. ــف اس ــی و ضع ــوش کاری، بی مبادالت ــوم فرام ــه مفه ــه ب ــن واژه در واژه نام ــه ای ک ــد.  می کنن

خرسند از آغازی نو
گواپــور زندگــی می کنــد، خرســند اســت. او  کومبــا، از این کــه در  کاتا جیــر6، یکــی از دوســتانم از 
می  گویــد: "برخــی مــردم  نمی خواســتند بــه آنجــا جابجــا شــوند چــون نمی خواســتند هزینه هــای 
ماهانــه نگهــداری یــا هزینــه بــرق را بدهنــد؛ ولــی مــن از امکانــات اینجــا خوشــنود هســتم. مــردم 
تفریحــات  درحالی کــه  می کننــد  گالیــه  نیســت  دادن  انجــام  بــرای  کاری  اینجــا،  در  اینکــه  از 
کــز خریــد در مادورینــا7  کافه هــا و رســتوران ها در ویــال دِپنهــا و مرا فراوانــی ماننــد موســیقی زنــده، 
کاســیاس هســت. تنهــا برتــری بخــش جنوبــی، بــودن ســاحل اســت،  و بــرای اوقــات فراغــت در 

امــا جوانــان بیشــتری در ســابوربیو8 و ســالمندان بیشــتری در منطقــه جنــوب هســتند."
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"ســابوربیو بســیار آرام تــر اســت و دسترســی بــه نقــاط دیگــر شــهر آســان تر اســت و بــرای مــن 
کــه در اینجــا بچه هایــم را بــه مدرســه ببــرم و پــرورش دهــم، چــون آموزشــگاه های  آســان تر اســت 
کم هزینه تــری در اینجــا هســتند... دربــاره خشــونت و قاچــاق مــواد، تفــاوت زیــادی  بهتــر و 

میــان بخــش جنوبــی و ســابوربیو نیســت."

کــه برخــی ســاختمان ها  کــه درســت اســت  گفــت  ج1  گواپــور بــه نــام جــور کنان  یکــی دیگــر از ســا
کلــی آن بهتــر از فاوالســت. او  در مجتمع هــا مناســب و برخــی نامناســب هســتند امــا شــرایط 
کنان بــه همــراه دارد."  می گوید:"زیرســاخت های بهتــر، آســایش و جایــگاه بیشــتری بــرای مــا ســا
کــه خدمــات باارزشــی ماننــد بــرق و خیابان هــای ســنگ فرش شــده،  همچنیــن او می افزایــد 
کنــون پزشــک،  ــی آن هــا شــده اســت و آن هــا ا ــه بهبــود زندگ ــه و مــدارس مای نانوایــی، داروخان

ــد. ــازار محلــی و حتــی تلفن هــای ثابــت دارن کلیســا، ب
یــك دگرگونــی مثبــت و بــاارزش، بــه دســت آوردن نشــانی و آدرس مشــخص اســت. به تازگــی 
کنان حــس پاســخگو  خیابان هــا نام گــذاری شــده اند و جاده هــا و ســاختمان ها پــالك دارنــد. ســا
کــه ســند و برگــه فــروش دارنــد. هنگامی کــه  بــودن را دوســت دارنــد.  آن هــا بــه خــود می بالنــد 
صورتحســاب های بــرق و آب و مســکن را می پردازنــد احســاس می کننــد یــک شــهروند حســابی 
گفتگــو بــا مــن، یکــی از آن قبض هــا را از جیــب خــود بیــرون می کشــند و  کــه در  هســتند. تــا آنجــا 
بــه مــن نشــان می دهنــد. برخــی از آن هــا فلســفه ســاده ای داشــتند و می گفتنــد مــا در هرجایــی 

کــه مــا می ســازیم. می توانیــم شــاد باشــیم و زندگــی آن چیــزی اســت 
کومبــا را از دســت نــداد، چــون همــه همســایگانش  کاتا کــه پیوندهــای اســتوار  گفــت  کونســیکائو2 
کردنــد  کومبایی هــای پیشــین ازدواج  کاتا بــه یــك مجتمــع جابجــا شــدند. بچه هایــش همگــی بــا 

و اجتمــاع خــود را نگه داشــته بودنــد.
گام جلوتــر از فاوالهــا بــود،  کــه از دیــد قانونــی شــدن، یــك  برتــری چشــمگیر مجتمع هــا ایــن بــود 
کــه جابجایــی از یــك مجتمــع بــه آســفالتو یــا محله هــای رســمی آســان تر از جابجایــی از فــاوال  چرا
ــرق،  ــالب، ب ــهری )فاض ــتاندارد ش ــات اس ــه خدم کنان ب ــا ــا، س ــت. در مجتمع ه ــفالتو اس ــه آس ب
ــز از  گری ــه  ــاوال امیــدوار ب ــد و نیــز بیشــتر از ف کامــل دارن ــه  و غیــره( دسترســی  آب، جمــع آوری زبال

زندگــی تحقیرآمیــز هســتند.
کارهــای نــو و نزدیــك بــه  گذشــت زمــان، مــردم خــود را بــا زیســتگاه تــازه تطبیــق دادنــد.  بــا 
کردنــد.  کردنــد و بــا دوســتان تــازه آشــنا شــدند و ســازمان های اجتماعــی برپــا  خانه هایشــان پیــدا 
کوشــش های  ــد.  ــدازی ش ــا راه ان ــا3 در مجتمع ه ــال آلیانس ــاره در ســال 1972، باشــگاه فوتب دوب
گرچــه  گرفــت،  کنان در پــروژۀ مســکن انجــام  کــردن انجمن هــای ســا موفقیت آمیــزی بــرای برپــا 
کنیــم، می تــوان ایــن  کلــی بــه ایــن چالــش نــگاه  گــر از جنبــه  کومبــا پویــا نبودنــد. ا کاتا به انــدازه  
کنان فــاوال بــا از دســت  جابه جایــی ناخواســته را ماننــد یــک دادوســتد نگریســت. از ســویی، ســا
دادن همبســتگی اجتماعــی خــود بــه یکپارچگــی بیشــتری بــا بقیــه شــهر رســیدند، آن هــا دیگــر 
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کنان همچنــان  گوشــه گیر، تهیدســت و در اقلیــت  نبودنــد؛ ولــی از ســوی دیگــر ســا آن انــدازه 
ــه  ک ــه  ــد. همان گون ــام بودن کنان شــهر بدن ــد دیگــر ســا ــی در ایــن مکان هــا، از دی ــه خاطــر زندگ ب
کــه جــزء  کســانی اســت  کــه جمــع  گفتــه شــد، مجتمع هــا بیشــتر فــاوال نامیــده می شــوند  پیش تــر 

کمتــری دارنــد. شــهر رســمی شــمرده نمی شــوند و بــه ایــن دلیــل ارزش 
کومبــا بــه آن می بالیدنــد و  کاتا کنان پیشــین  کــه همــه ســا مــرداب یــك دارایــی همگانــی بــود 
بــه آن احســاس دل بســتگی می کردنــد، زیــرا یــک دارایــی مشــترک و در اختیــار همــه بــود. در 
ــی از  ــه شــمار فراوان ک ــد، در زمان هایــی  ــی می کردن ــا زندگ کومب کاتا ــه آن هــا همگــی در  هنگامی ک
کومبــا بــه خاطــر آن از ســوی دیگــر محله هــا  کاتا کنان  گــوا( می مردنــد و ســا ماهی هــا در مــرداب )ال
ــتند و  ــا می دانس ــای آن ه ــغال ها و فاضالب ه ــات و آش کثاف ــد  ــن را پیام ــدند و ای ــرزنش می ش س
کــردن آن هــا بــود.  ایــن جســتار در مناظره هــای محیط زیســتی انگیــزه ای بــرای تخلیــه و بیــرون 
کــه ماهی هــا در مــرداب  کنــون پــس از چهــل ســال از جابجایشــان، از آن هــا رفــع اتهــام شــد چرا ا

بــه همان گونــه به صــورت دوره ای از میــان می رونــد.

چیزهایی دگرگون می شود، برخی پابرجا می ماند
ــد،  ــود یافته ان ــت بهب ــی دول ــی در بی توجه ــان حت ــت زم گذش ــا  ــا ب ــد فاواله ــز مانن ــا نی مجتمع ه
کــرده  گســترده تر یــاری  کار  پروژه  هــای بــزرگ حمل ونقــل بــه پیوســتگی مجتمع هــا بــه یــك بــازار 
کاهــش داده اســت. راه انــدازی پــل ریــو- نیتــروی در 4 مــارس 1974،  اســت و زمــان جابجایــی را 
کارگــران در  خــط قرمــز1 در ســال 1992 و خــط زرد2 در ســال 1997 و متــرو در ســال 1979، حرکــت 

شــهر را بهبــود بخشــیده اســت.3
در ســال 1984، فرمانــدار بریــزوال در مجتمع هــا یک رشــته بهســازی شــهری انجــام داد و در ســال 
ــاره رنگ آمیــزی  ــات ســاختمان های بســیاری را دوب گاروتینهــو4 پیــش از انتخاب ــدار  2001، فرمان

کرد.
کلبه هــای تــازه ای  کنــار مجتمع هــا تصــرف و  در ســال 1992 در تهاجمــی دامنــه جنگلــی تپــه  
در آنجــا ســاخته شــد و بــا شــتاب محلــه ویــال پیکویــری۵ برپــا شــد. پائولوســرکوئیرا6، یکــی از 

1. Linha Vermelha
2. Linha Amarela
کــه جانشــین وی، لوئیــز پائولــو  3. خــط زرد به وســیله دولت شــهر در زمــان حکومــت شــهردار ســزار مایــا ســاخته شــد ولــی در زمانــی 
گردیــد. ایــن خــط بــارا دتیجــوکای )Barra de Tijuca( روبــه رشــد و ثروتمنــد را از راه منطقــه شــمال  کونــده شــهردار شــد، افتتــاح 
کــرد و  بــه آونیــدای )Avenida( برزیــل پیونــد داد. ایــن خــط دسترســی بخــش شــمالی را بــه ســواحل منطقــه جنــوب فراهــم 
کــه Cidade de Deus واقع شــده اســت(  کوبــی زندگــی می کنــد و جایــی  کــه جا گــوا )جایــی  کاِرپا کم درآمــد جا دسترســی منطقــه 
بــه مرکــز را بهبــود بخشــید. خــط قرمــز، متصل کننــده ریــو را بــه بایکســادا، بــه دســت دولــت ایالتــی بــا پشــتیبانی فــدرال ساخته شــده 
اســت و در زمــان اجــالس ســران زمیــن )Earth Summit( در ســال 1992 افتتــاح شــد و مســافرت ها را از فــرودگاه بین المللــی بــه 
ــرد. ایــن  ک گردشــگاه ایجــاد  ــال الیمپیــکا( یــک  ــرای مجموعــه مــاره )بعــد از ایجــاد وی ــز ب ــد نی ــت جدی ــرد. دول ک شــهر بســیار آســان تر 

کــه مــردم فــاوال بعــد از پایــان دیکتاتــوری آن را می بینــد. تغییــرات بخــش اندکــی از پیشــرفت  هایی اســت 
4. Garotinho
5. Vila Piquiri
6. Paulo Cerqueira
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ــته ای  ــش برجس ــه نق ک ــت  ــد می گف ــی می کن ــو زندگ کویتونگ ــه در  ک ــا  کومب کاتا ــین  کنان پیش ــا س
در ســازمان دهی ایــن تصــرف داشــته اســت. بــا برپایــی ایــن فــاوالی جدیــد، برخــی از مــردم 
کن شــدند چــون بــدون اینکــه ناچــار باشــند  آپارتمان هــای خــود را فروختنــد و در آن زورآبــاد ســا

ــواده داشــتند. ــرای همــه خان ــه ای بپردازنــد، فضــا و آزادی بیشــتری ب کرای

داستان مارگاریتا
کومبــا تــا ســال 2002، مارگاریتــا در همــان آپارتمــان  یــك خوابــه زندگــی  کاتا از هنــگام تخلیــه 
می کــرد. او در آنجــا بــا شــوهرش جرالــدو1، دخترانــش الیانــا، الیــس آنجــال و ویویانــا و پســرش 

گنــر خانــه راحتــی داشــتند )تصویــر 17-3(. وا
گنــر )در ســن 18 ســالگی( از ســوی رهبــران  آن هــا در ســال 2002 پــس از 32 ســال، چــون وا
کــردن آنجــا شــدند. ایــن موضــوع  گروه هــای تبهــکار محلــی تهدیــد بــه مــرگ شــد، ناچــار بــه رهــا 
کینه جویــی قاچاقچیــان،  کــه برنامه ریــزی رایــج  همــه خانــواده را بــه خطــر می انداخــت چرا
آســیب بــه اعضــای خانــواده اســت. مارگاریتــا و خانــواده اش یــك آپارتمــان خالــی در ایراجــا2 پیــدا 
ــده  ــه دی ــاره ای در روزنام ــای اج ــات خانه   ه ــا آن را در تبلیغ ــران مارگاریت ــی از دخت ــه یک ک ــد  کردن

گریختنــد. ــه آنجــا  ــد، در تاریکــی شــب و پیــش از برآمــدن آفتــاب ب ــود و دو روز پــس از تهدی ب
کــردم و مارگاریتــا و خانــواده اش  خوشــبختانه مــن دور دوم پژوهــش خــود را در ســال 1999 آغــاز 
گــر ســه ســال پــس ازآن   کــه ســی ســال در آنجــا بودنــد، زندگــی می کردنــد. ا همچنــان در محلــی 
کــرده بــودم، شــاید هرگــز آن هــا را پیــدا نمی کــردم. او ســال نخســت را در آپارتمــان  کار را آغــاز  ایــن 
کلیســای پروتســتان خانــه را  کــرد و تنهــا بــرای رفتــن بــه  تــازه اش بــا تنهایــی و افســردگی زندگــی 
تــرك می کــرد و به شــدت دلــش بــرای دوســتان و همســایگانش تنگ شــده بــود، به ویــژه بــرای 

کــه یــك پرســتار و یــك دوســت فوق العــاده بــود. همســایه اش رجینــا3 
ــود،  ــاده ب ــود افت گ ــمانش  ــر چش ــت و زی ــختی راه می رف ــت و به س ــاال داش ــارخون ب ــا فش مارگاریت
او همــان  آشــپزی می کــرد.  بــرای همــه خانــواده  و  بــزرگ می کــرد  را  نــوه اش  بااین حــال  ولــی 
ــرده  ــا او ازدواج ک ــد و ب ــنا ش ــو4 آش ــام پینگ ــه ن ــردی ب ــا م ــود ب ــرده ب ک ــا  ــا را ره کومب کاتا ــه  ک ــالی  س
کار خوبــی داشــت و هــرروز از 6 بامــداد تــا 9 شــب  بــود. او به عنــوان ســرکارگر در یــك ســوپرمارکت 
ــك روز  ــول می کشــید. هــر دو هفتــه ی ــك ســاعت ط ــوس ی ــا اتوب ــود. رفت وآمــد او ب در فروشــگاه  ب
ــذا  ــد غ ــه بتوان ک ــود  ــته تر از آن ب ــید خس ــه می رس ــه خان ــه ب ــتر، هنگامی ک ــت. بیش ــی  داش مرخص
کامیابــی  اســت ولــی  گــر چــه ایــن داســتانی از  گرفتــه و بخوابــد. ا بخــورد، تنهــا می توانســت دوش 
ســتمگرانه اســت. هنگامی کــه نخســتین بــار دختــر مارگاریتــا، بتــی را دیــدم چهــار ســال داشــت، 
کــرده بــود امــا آن زن  کار  ســال های فراوانــی به عنــوان پرســتار بــرای یــك زن ســالمند در ایپاِنمــا 
کار دیگــر مشــکل داشــت. او دبیرســتان را تمــام  کــردن  به تازگــی مــرده بــود و بتــی بــرای پیــدا 

1. Geraldo
کن بود. )مترجمان( کارگران در آن سا که طبقه  Iraja .2: محله در پنها )penha( و در بخش شمالی بود 

3. Regina
4. Pingo
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کاری پیــدا  گرچــه  کنــد، ا کاری پیــدا  ک زنانــه بــود. او آرزو داشــت  کــرده بــود و یــك دوزنــده پوشــا
کنــون 43 ســاله اســت و یــك پســر 21 ســاله  کمکــی بکنــم. او ا نمی شــد. مــن نمی توانســتم بــه او 
کویتونگــو  کــرده و او نیــز بیــکار اســت. آن هــا هنــوز در یــك آپارتمــان در  کــه تــرک تحصیــل  دارد 
کــه مارگاریتــا زندگــی می کــرد دور نیســت. پســر مارگاریتــا،  ــی  کــه بســیار از جای ــد  ــی می کنن زندگ
کار مشــکل داشــت چــون  کــردن  کوچک تــر اســت، نیــز بــرای پیــدا  کــه دو ســال از بتــی  گیلبرتــو، 
کــرده  کار می کــرد بسته شــده بــود. همســرش او و پســرش را رهــا  کــه در آنجــا  کارخانــه مبلمانــی 
کنــد امــا  بــود و از آن هنــگام خبــری از او نشــنیده بــود. او هنــوز می  کوشــد، لوازم خانگــی را تعمیــر 
کافــی  ــا مارگاریتــا زندگــی می کنــد  کــه ب کــردن نیازهــای او و پســرش، البــرت،  ــرآورده  ایــن بــرای ب

نیســت.
کــه هیچ کــس  گــران اســت )در ســنجش بــا آپارتمــان مجتمــع  آپارتمــاِن ایراجــا دو خوابــه و بســیار 
ج و هزینه هــا  بــه علــت خشــونت در آن ناحیــه نــه آن را می خریــد و نــه اجــاره می کــرد(. فشــار خــر
بســیار اســت. هــر ســه دختــر آنجــا زندگــی می کننــد و بــه خانــواده یــاری می کردنــد. دو دختــر 
ــی  ــوز آرامش ــی هن ــد؛ ول ــك می کن کم ــه  ــواده در خان ــك خان کوچ ــر  ــتند و دخت ــد داش ــر درآم بزرگ ت
گســترش  کــه خانــواده بــا جابجــا شــدن بــه دنبــال آن بــود، وجــود نداشــت. قاچــاق مــواد رو بــه 
گــر مــن ایــن بررســی را  گروه هــای رقیــب بــه دنبــال قلمــروی تــازه بودنــد. ا بــه ایراجــا بــود چــون 
ــرای ایــن خانواده هــا خــوب بــه نظــر می رســید؛ امــا  در ســال 1980 انجــام مــی دادم، همه چیــز ب
کوچک تریــن نوســان بــه چنــان دگرگونــی بزرگــی در زندگــی  تهیدســتی نوســان فراوانــی دارد و 
کــه دشــوار اســت بفهمیــم آیــا آنچــه در یــك لحظــه می بینیــم، در لحظــه بعــدی  آن هــا می انجامــد 

نیــز خواهــد بــود یــا نــه.

تصویر 3-14. شجره نامه خانواده مارگاریتا، 2003.
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کامیابی هــا و شکســت های آن هــا در چهــار  شــجره نامه خانــواده مارگاریتــا در تصویــر 14-3، 
ــد. ــان  ده ــا نش ــه م ــد ب ــل را می توان نس

کومبا کاتا ادامه زندگی 
کومبــا  کاتا کنان جابه جــا شــده دیگــر بــه  کوبــی و چنــد تــن از ســا در ســال 2001، هنگامی کــه بــا جا
کومبــا بــه یك چشــم انداز زشــت دگرگون شــده بــود. در  کاتا کــه  برگشــتیم درنهایــت شــگفتی دیــدم 
کــرده بــود، بقایــای خانه هــای مردمانــی  کــه بــر روی دامنــه تپــه رویــش  میــان شــاخ و برگ هایــی 
کــرده  کــه زمانــی مــن را بــه انــدرون آن هــا دعــوت  کــه می شــناختم بازمانــده بــود، خانه هایــی 
کــه  کوبــی بــه درختــی  بودنــد و در آنجــا غذاهــای فوق العــاده ای خــورده بــودم )تصویــر 3-1۵(. جا
کــرد. یــك درخــت انبــه بــود و در هنــگام رســیدنش، همــه  زمانــی در حیــاط خانــه  اش بــود، اشــاره 
کــه از خانــه او و دیگــر خانه هــا بازمانــده بــود، بلوک هــای  محلــه را میــوه مــی داد. همــه آن چیــزی 

گیاه هــای هــرز دفــن شــده بــود. کــه زیــر  کســتری بودنــد  خا
بتواننــد  تــا  بــود  بازدید کننــدگان  بــرای  گذرگاهــی  کــه  رســیدیم،  تریلهــو1  بــاالی  هنگامی کــه 

کرده بودند. گذرگاه پیاده روی طبیعی  که آن را یك  کنند، دیدیم  چشم انداز را از باال نگاه 
کــه تاریخچــه بوم شــناختی  دوروبــر  گــذرگاه قــرار داشــت  یــك زنجیــره تابلو هــای بــزرگ در راســتای 
گیاهــان بومــی روی آن نوشــته  را نشــان مــی داد و شناســنامه حیوانــات، پرنــدگان، درختــان و 
کــرده بودنــد،  کــه پنجــاه ســال آنجــا زندگــی  ــا مردمــی  کومبــا ی کاتا ــاره اجتمــاع  بــود. چیــزی درب
کــه یــك  کمــال شــگفتی، هنگامی کــه بــه بــاالی تپــه رســیدیم، واپســین تابلــو  وجــود نداشــت. در 
کتــاب "افســانه  پیکــر بــزرگ داشــت، تصویــر مــن از باشــگاه ورزشــی جوانــان و چندیــن تصویــر از 

حاشیه نشــینی" روی آن بــود.

کــه نشــان مــی داد زمانــی  کومبــا، 2001. پــی خانــه در میــان بــاغ تندیس هــا تنهــا بقایــای زندگــی بــود  کاتا تصویــر 3-15. پــارک 
در اینجــا زندگــی روان بــوده اســت.

1. Trilho
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کــه در بــاغ مجســمه  ها بــر روی دامنــه تپــه برافراشــته شــده بودنــد به ســان  کارهــای هنــری 
کــه 10 هــزار نفــر در آنجــا زندگــی می کردنــد و درآمــد داشــتند  ســنگ مــزار بــه نظــر می رســید. جایــی 
کــه همبســتگی و یکپارچگــی آن بیشــتر از هــر بخــش دیگــر شــهر بــود،  و اجتماعــی ســاخته بودنــد 
کســی بــه  آن هــا توجــه  کــه بــه نظــر نمی رســید  کنــون تنهــا تندیس هــای مرمــر ســپیدی بــود  ا
کســی را به جــز نگهبــان در آن بــاغ  ــار هــم  ــاره مــن بــه آنجــا، هرگــز یک ب کنــد. در ســفرهای چندب

ندیــدم.
کوبــی  کــه جا کومبــا هســت، ولــی همان گونــه  کاتا نکته هــای مثبــت و منفــی فراوانــی در داســتان 
کومبــا آموختــه اســت شــاید بتــوان  تصاویــر منفــی را  کاتا کوشــش و بینــش از عکاســی و از  کمــی  بــا 

کــرد. بــه تصاویــر مثبــت بــرای آینــده دگرگــون 

کتــاب  کــه از متــن و عکــس و جلــد ویرایــش برزیلــی  کومبــای فــاوال نوشــته شــده اســت  کاتا تصویــر 3-16. ایــن تابلــو در مــورد 
افســانه حاشیه نشــینی اســتفاده شــده اســت.
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کاناپه، پسر بتی در جلوی آن ها. گیلبرتو روی  کویتونگو، 1973. مارگاریتا همراه فرزندانش بتی و  تصویر 17-3. 

پی نوشت:
کم وبیــش 46 هــزار نفــر  گواپــور  کویتونگــو و  کتبــر 2008،  در واپســین بازدیــدم از مجتمع هــا، در ا
کــه پیش تــر از آن یــاد شــد و َمنگِویرینهــا1  را در خــود جــای داده بــود و دو فــاوالی تــازه، پیکویــری 

در راســتای رودخانــه در پیرامــون آن شــکل  گرفتــه بودنــد.
ــوار  ــه در هــر بلــوک 40 آپارتمــان اســت، دســت کم 2۵0 خان ک ــود  ــی ب ــوك آپارتمان کویتونگــو 43 بل
کــردن فضــا، ســاخت طبقــات دیگــر در بــاالی ســاختمان ها و امتــداد دادن  دیگــر بــا بخــش 

کن شــده بودنــد. به ســوی بیــرون در همــه ســوی در ایــن مجموعــه ســا
ــم2  ــود را ِنِن ــی خ کودک ــب  ــه لق ک ــو،  کویتونگ کنان  ــا ــن س ــی انجم کنون ــس  ــای رئی گفته ه ــه  ــر پای ب
کومبایی هــای  کاتا کــرده اســت، هنگامی کــه آپارتمان هــا ســاخته شــد و بــه  )بچــه( نگهــداری 
گرفتــه می شــد  کامــل پــول  آن هــا  ــر در آن هنــگام بــه طــور  گ پیشــین در ســال 1970 داده شــد، ا
کومبــا یــا هــر  کاتا کــروزادوس3 )ارز برزیــل در آن زمــان( بــود. هیچ کــس در  ارزش آن هــا 3۵00 
فــاوالی دیگــری حتــی نمی توانســت خــواب چنیــن مبالغــی را ببینــد. بــرای آن هــا، اقســاط 46 
کــه هنــوز آنجــا هســتند  کومبــا  کاتا کنان اصلــی  کــروزادوس در مــاه بــرای 2۵ ســال تعییــن شــد. ســا
کنان، آپارتمان هــا را بــه بهــای حــدود 1۵0 دالر  کنــون همگــی مالــك شــده اند و بســیاری از  ســا تا
ــك آپارتمــان به طــور میانگیــن  13هــزار و پانصــد  ــد ی ــد. امــروزه خری کرده ان ــکا در مــاه اجــاره  آمری
کار  کارخانــه نــان متروکــه هنــوز بــه  کنان در ســاختمان یــك  دالر آمریــکا هزینــه دارد. انجمــن ســا

1. Mangueirinha
2. Nenem
3. Cruzados
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ــاختمان   ــگام س ــد و از آن هن ــت ش ــال 2004 ورشکس ــان در س ــه ن کارخان ــد.  ــه می ده ــود ادام خ
کــه ســاختمان را بــه انجمــن ســکنه بدهــد تــا  آن متــروک شــده بــود. مالــک پرتغالــی آن پذیرفــت 
بــه یــك جــای اجتماعــی تبدیــل شــود. پــس از چهــار ســال، ِنِنــم، بــرای تبدیــل آن بــه یــك مــکان 
ــه  ــتگاه رایان ــت دس ــال1، بیس کارب ــدار،  ــت و فرمان گرف ــات  ــاف از مالی ــی مع ــوز قانون ــی، مج عموم
ــان  ــار آن ــی"2 در اختی ــوزش فن ــتیبانی از آم ــاد پش ــام " بنی ــه ن ــه ای ب ــوزگار را از راه برنام ــش آم و ش
گروه هــای تبهــکار پــس رانده شــده اند و  گذاشــت. زمیــن فوتبــال نوســازی شــد و چنــدی اســت 
گروه هــای مســلح وارد ایــن مــکان نمی شــوند، بنابرایــن آنجــا بــه یــك محــل تاانــدازه ای مناســب 

تبدیــل شــده اســت.

1. Cabral
2. Foundation for Support of Technical Education
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نوابرازیلیا

از فاوال تا مجموعه ها
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در جستجوی زی
در جــوالی 1999، چنــد ســاعت پس ازآنکــه هواپیمــا از نیویــورک بــه ریــو فــرود آمــد، مــن بــا 
ــدف  ــن باه ــم. م ــو1 را ببین ــاره زی  کاب ــه دوب ک ــد  ــن امی ــه ای ــم، ب ــا رفت ــوی نوابرازیلی ــوس به س اتوب
کــرده بودنــد، بــه ریــو برگشــته  کــه ســی ســال پیــش در پژوهــش مــن شــرکت  کســانی  بازیابــی 
کــردم، چــون او را خــوب می شــناختم و او در فــاوال  کار را بــا جســتجوی زی کابــو آغــاز  بــودم و ایــن 
کنــد و او را در همــان خانــه  ای پیــدا  کــه هنــوز در همان جــا زندگــی  سرشــناس بــود. امیــدوار بــودم 

کــرده بــودم. ــا او و خانــواده   اش زندگــی  کــه در آنجــا ب کنــم 
در آونیــدا ایتــاوکا2، درســت آن ســوی ورودی اصلــی فــاوال، از اتوبــوس پیــاده شــدم و پیــاده 
ــان پهــن  ــه  زی پیمــودم. خیاب ــا خان ــا "3 را ت ــام "روا نوابرازیلی ــه ن ــاوال، ب ــی ف ــان اصلــی درون خیاب
کــه در راســتای خیابــان  و ســنگ فرش شــده و ویترین هــای امروزیــن فروشــگاه های تجــاری 

کــرد. کــه اینجــا بــودم شــگفت زده  ساخته شــده بودنــد مــن را در ســنجش بــا واپســین بــاری 
گــون بخــش شــمال را بــه هــم پیونــد  گونا کــه محله هــای  گــذرگاه اصلــی اســت  آونیــدا  ایتــاوکا یــك 
خــودرو،  تعمیرگاه هــای  انبارهــا،  خالــی،  بیشــتر  کارخانه  هــای  آن،  ســوی  دو  در  می دهــد. 
گرفته انــد و دیوارهــای بتنــی  کهنــه قــرار  کن عمومــی رو  بــه ویرانــی، ســاختمان های اداری  مســا
کــه بســیاری  کــه در پشــت آن هــا بنگاه هایــی هســتند  ــا درهــای فلــزی چفــت قفل شــده  بلنــد ب

از آن هــا غیرقانونی انــد.
ــرق،  کارخانه هــا سراســر متــروک شــده اند و در  آن هــا هیــچ نشــانی از سیم کشــی ب برخــی از ایــن 
لوله کشــی، در و پنجــره نمانــده اســت. برخــی دیگــر دیــوار دارنــد ولــی پوشــش روی بــام ندارنــد و 

از برخــی دیگــر تنهــا پــاره خشــت و یــا ویرانــه ای به جــا مانــده اســت.4

1. Ze Cabo
2. Avenida Itaoca
3. Rua Nova Brasilia
کارخانه هــای  از  برخــی  مــکان  تبدیــل  بــرای  برنامه هایــی  شــامل  ســریع(،  رشــد  )برنامــه   PAC  ،2007 ملــی  توســعه  برنامــه   .4
کســب وکار  کم درآمدهــا و اســتفاده از دیگــران در برنامه هــای اجتماعــی، آمــوزش شــغل، انکوباتورهــای  متوقف شــده بــه مســکن 
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تصویر 4-1. روا نوابرازیلیا، 1973

تصویر 4-2. روا نوابرازیلیا، 2003
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انــد  گرفته  جــای  خانواده هایــی  پیشــین،  کارخانه هــای  ایــن  از  برخــی  خالــی  زمین هــای  در 
ــدا،  ــای ج ــه اقامتگاه ه ــدار ب ــی ناپای ــای چوب ــا دیواره ه ــه ی ــوا، پارچ ــری مق ــا به کارگی ــا را ب ــه فض ک
کرده انــد. بــرق و آبــی نیســت، ازایــن رو از زورآبادهــا آن ســوی خیابــان آب را آورده  بخــش بخــش 
ــاختمان ها  ــون ایــن س ــتند چ ــا هس ــا آنج ــد. آن ه ــنایی بهــره می بردن ــرای روش ــی ب و از چراغ نفت
را بــرای زندگــی ایمن تــر از خانه هــای خــود در فاوالهــای پیرامــون می داننــد. در میــان روز، در 
ــه  ــا ب ــت، آن ه ــود اس ــوی خ ــان از تکاپ ــن زم ــواد در هراس انگیزتری ــاق م ــه قاچ ــه، هنگامی ک هفت

خانه هــای خــود برگشــته و از دارایــی  خــود پاســداری می کننــد.
کار  گرفتــه اســت. هیاهــوی  نوابرازیلیــا در مــرز میــان محله هــای رامــوس1 و بونسوکســو2 جــای 
نزدیــك  نوابرازیلیــا  روا  بــه  هنگامی کــه  فاوالســت.  ورودی  پیرامــون  در  کســب وکار  جنبــش  و 
ــرکاری  را ببینیــد. فروشــنده ها و دکه  هــا و بســاط آن هــا  می شــوید به ســادگی می توانیــد ایــن پ
کشــیده شــده اســت،  کار دادوســتد بــه درون خیابــان  در جلــوی دیــوار ســیمانی برپاشــده و 
کــه بــا اتوبوس هــا،  به طوری کــه هــر وجــب از پیــاده رو را می پوشــاند  و پیاده هــا ناچــار بودنــد 
کننــد.  کســی ها، خودروهــا و موتورســیکلت ها  بــرای جایــی در خیابــان رقابــت  کامیون هــا، تا
کنــار هــم چیــده شــده  ج هــای پهــن شــده بــر روی نی هــای خیــزران  فرآورده هــای تــازه ای در ر
و  مــوز  انبــه،  گــواوا3،  نارگیــل،  از  پشــمك، شــیرینی های ســنتی ساخته شــده  ماننــد  بودنــد، 
غ یــا ســبزی ها، انبــوه نارگیــل،  گوشــت، مــر خ شــده پــر از  کیــك، امپانــادای4 سر لیمــو،  تکه هــای 
کــه آب میــوه شــیرینی می شــوند و اســباب بازی ها و ســاخته ها و ابــزار  نی هــای بلنــد نیشــکر 

الکترونیکــی.
کــه در  فشــرده ترین بخــش از ایــن جنب وجــوش درهــم و پرهیاهــو، دست فروشــانی هســتند 
کــه  دو ســمت خیابــان تــا یــك ورودی قیــف ماننــد به ســوی روا نوابرازیلیــا قــرار دارنــد، جایــی 
فروشــگاه ها در دو ســوی خیابــان ســنگفرش شــده تــا بــاالی تپــه بــه یــك بخــش بــاز و یکدســت 

ــو۵ می رســند. ــام پراســا دوِترک ــه ن ب
ــده می شــود. فروشــگاه ها،  ــه چشــمگیری دی گون ــه  ــان ب ــذر، دادوســتد در خیاب گ در همــه ایــن 
ویترین هــای شیشــه ای و پیشــخوان های درخشــان دارنــد و مالــک ایــن فروشــگاه ها در طبقــه 
غ فروشــی، فروشــگاه مبلمــان  بــاالی آن هــا زندگــی می کنــد، چندیــن داروخانــه، دو نانوایــی، مــر
و  الکترونیکــی  ابزارهــای  موســیقی،  ابــزار  ک،  پوشــا کفــش،  دیگــری  بســیار  فروشــگاه های  و 
ک  گــون می فروشــند. در ســمت راســت نزدیــك بــه بــاالی تپــه، پوشــا گونا وســایل جوراجــور و 
کــه پیراهــن زنانــه، دامــن و بلــوز بچگانــه تــا بزرگســال را دارد.  گرفتــه اســت  فروشــی دوناریتــا جــا 

کنین اجتمــاع دربــاره وعده هــای دولــت شــک و تردیــد دارنــد ولــی هنــوز  کوچــک و دیگــر برنامه هــای توســعه اقتصــادی اســت. ســا
گذشــته تفــاوت داشــته باشــد. PAC برنامه هایــی بــرای ســاختن یک میلیــون واحــد مســکونی در  کــه ایــن بــار بــا  امیــدوار هســتند 
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ــا اســت. او از ســائوپائولو  ــا، یکــی دیگــر از دوســتان دیریــن و آمــوزگاران مــن در نوابرازیلی دوناریت
کامیونــش آن هــا را بــه اینجــا مــی آورد و ســپس طراحی  هــای خــود را بــا  ک خریــده و بــا  پوشــا
خ بــه آن هــا مــی دوزد. فروشــگاه او سرشــناس اســت و مــردم از سراســر منطقــه بــرای  دســت یــا چــر
ــرای درگیری هــای مــواد مخــدر  کســب و کار ب ــه  ــا هنگامی ک ــه نوابرازیلیــا می آینــد، البتــه ت ــد ب خری

بســته  نشــده باشــد.
ــه از ورودی نوابرازیلیــا دور نبــود  ک ــاد مــی آورم   ــه ی ــه زی را ب ــه جــای خان ک ــردم  گمــان می ک  مــن 
کــه بــا رنــگ آبــی  و بــا نمــای زرد و  کلیســای پنِت کاســتی1  و پــس از انجمــن ســکنه و پیــش از 
کرم رنــگ بــا  کاشــی ســرامیکی  ســفید تزییــن شــده بــود، قــرار داشــت. ایــن خانــه یــك نمــای 
نقــش  و نگارهــای قهــوه ای تیــره داشــت و ورودی آن یــك در آهنــی بــا تزئینــات فــراوان بــود؛ امــا 
غ می فروخــت. از  غ زنــده و تخم مــر کــه مــر خانــه دیگــر آنجــا نبــود. به جــای آن فروشــگاهی بــود 
کــه بایــد از  کــردم. در حالی کــه صدایــم را شــنید بــا حرکــت نشــان داد  مغــازه دار دربــاره زی پرســش 
پله هــا بــاال بــروم. اتاق خواب هــای طبقــه بــاالی خانــه، رســتورانی شــده بــود بــا شــش یــا هشــت 
گل دار پوشــانده شــده بودنــد. نشســتم و یــك قهــوه اسپرســوی شــیرین  کــه بــا پارچــه برزنــت  میــز 
کابــو و خانــواده اش  کــه زی  گریــل شــده و پنیــر ســفارش دادم. پرســیدم  کالبــاس  برزیلــی2 و یــك 
کجــا رفته انــد. مالــکان یــا نمی دانســتند یــا نمی گفتنــد. اینجــا از هنگامی کــه فروختــه شــده بــود 

ــود. ــك دست به دســت شــده ب بیــش از یــك مال
گــذر خیابــان ســنگ فرش را به ســوی  کمــی احســاس ناامیــدی می کــردم،  در همــان هنــگام 
کــه  کســی می دانــد  گــذر، از فروشــندگان می پرســیدم آیــا  پراســا دوترکــو ادامــه دادم. در طــول 
کجاســت. یکــی از آن هــا ســر تــکان داد و بــه بــاالی تپــه دویــد و همــراه یک َتــن دوبــاره بــه  زی کابــو 
کجــا زندگــی می کنــد. خبــر بازگشــت مــن تنــد در همه جــا  گفــت او می دانــد زی  پاییــن بازگشــت و 
کــه چنــد روز  گویــی  پیچیــد. بی درنــگ دوناریتــا از فروشــگاه لباس فروشــی اش بیــرون آمــد و 
گفــت: "جانیــس، تــو برگشــتی! بیــا تــو، حالــت چطــور اســت؟  پیــش یکدیگــر را دیــده باشــیم، 
ــگاه  ــه  ن ــاز بچگان ک های ن ــه ایــن پوشــا گذشــته اســت. مــادرت چطــور اســت؟ ب ــی  زمــان فراوان
کابــو خــوب اســت. آن روز او  کنــون درســت می کنــم. آب می خواهــی یــا قهــوه؟ بلــه زی  کــه ا کــن 

ــت!" ــا می گذش ــه از اینج ک ــدم  را دی
کــه آیــا  کــه هیچ کــس پیشــنهاد نمــی داد مــرا بــه خانــه زی ببــرد. پرســیدم   برایــم شــگفت آور بــود 
کــه دوناریتــا و همچنیــن چنــد نفــر  شــدنی اســت بــه آنجــا برویــم و او را ببینیــم. بــه نظــر می رســید 
کوشــش  کــه آمــده بودنــد ببیننــد چــه خبــر اســت جــای زندگــی او را می دانســتند ولــی  دیگــری 
کــه پیــاده تــا آنجــا  ک اســت  کننــد. "بســیار دور اســت... بیمنــا می کردنــد مــن را از رفتــن دلســرد 
بــروی. نبایــد بــه آنجــا بــروی." هنگامــی مــا بــه جلــوی خیابــان فروشــگاه ریتــا آمدیــم، مــردی از 
کــه بــه  کنــاری بیــرون می آمــد. ریتــا او را فراخوانــد  همســایه های پیشــین زی داشــت از داروخانــه  
گفــت "او همیــن نزدیکــی زندگــی می کنــد، مــی رود و بــه زی می گویــد  این ســوی خیابــان بیایــد و 
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2. Cafezinho
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کــه تــو اینجایــی و ســپس زی بــه نــزد تــو خواهــد آمــد." مــن می خواســتم خــودم پیــش او بــروم امــا 
کار ناشــدنی بــه نظــر می رســید. ایــن 

کلیشــه هایی  ســال ها پیــش، ســخن از بیــم همیشــگی و بی پایــان در فاوالهــا بــود ولــی بیشــتر آن 
کنــون بیــم بســیار  گانگســترها برابــر می دانســتند. ا کــه مــردم تهیدســت را بــا مجرمیــن و  بــود 
درســت بــود. هنگامی کــه زی رســید، از اینکــه مــن بــه دیدنــش آمــده بــودم شــوکه شــد و از بــردن 
گفتگــو به جــای دیگــری برویــم.  کــه بــرای  کــراه داشــت. او پیشــنهاد داد  مــن بــه خانــه اش ا
ســرانجام، او تــن در داد و مــرا بــه خانــه  اش بــرد، چــون هنــوز بامــداد و ابتــدای هفتــه بــود و 
قاچاقچیــان هنــوز خــواب بودنــد و محمولــه بعــدی مــواد مخــدر جمعــه می رســید. به جــای 
کوچه پس کوچه هــای محلــه بــه آونیــدا ایتــاوکا رفتیــم و  پیمــودن سرراســت  ترین راه، از میــان 
گــذر حــدود نیــم مایلــی، به ســوی چــپ بــه یــك ســرازیری رســیدیم  در راســتای خیابــان در یــك 
کــه بــه خانــه  اش می رســید. دو مــرد یونیفــرم پــوش از شــرکت بــرق، درگیــر جابجایــی المــپ  
کــه ســال ها پیــش در فاوالهــا وجــود نداشــت. هنگامــی از  گــذرگاه بودنــد، چیــزی  تیرهــای بــرق  
گفــت "کــه  او دراین بــاره پرســیدم به جــای ســرافرازی، اندوهگیــن و خســته بــه چشــم می آمــد. او 
المپ هــا دیشــب شکســته و خامــوش شــده بــود تــا خیابــان  بــرای عملیــات، تاریــك شــود ". ایــن  

یــک رویــداد همیشــگی شــبانه بــود.
کافــه برای  کــه در یــك  جــدا از ایــن، خیابــان ســاده بــه نظــر می رســید و ُپــر از مــردم بــود، پســرهایی 
ــه پیراهن هــای آســتین کوتاه  ک ــا لباس هــای مدرســه  ــد؛ بچه هایــی ب ــد آبجــو ایســتاده بودن خری
کــه جلــوی  ســفید و دامــن پلیســه دار یــا شــلوارهای آبــی بــر تــن داشــتند؛ ســرایدارها یــا دربان هــا 
کــه خریدهــای خــرده را در امتــداد خیابــان  کلیســای "انجمــن خــدا " را جــارو می کردنــد و زنانــی 
ــان ســرگرم الگــو دادن  ــد. زن کیســه های ســیمان را جابجــا می  کردن ــه  ک ــی  ــد و نیــز مردان می بردن
ــگاه می کردنــد.  گــذر را ن ــد و چشــم انداز  کــردن ناخن هــای خــود نشســته بودن ــا درســت  موهــا ی
کــه مــن هنــوز آن را درك نکــرده  بــودم. همه چیــز برایــم بســیار به ســان  جــدا از شــوکه شــدن زی 

کــه دیــده بــودم. واپســین بــار بــود 
کــه چــه انــدازه بیــراه رفتــه ام. به جــای آن دِر ورودی  هنگامی کــه بــه خانــه زی رســیدم دریافتــم 
گاراژ پــر از  کــه نشــان اصلــی خانــه زی و همســرش، آدلینــا1 بــود، یــك در فلــزی  دوست داشــتنی 
کــه بــه نظــر  کــه ورودی اصلــی را بســته بــود. بــر روی ســنگ فرش، چنــد مــرد جــوان  گلولــه دیــدم 
گشــاد پوشــیده بودنــد و خال کوبی هــای بیشــمار داشــتند،  شــرور می آمدنــد و شــلوارك های 
گاراِژ او لــم داده بودنــد و مــاری جوآنــا می کشــیدند و به ســختی خــود را تــکان دادنــد تــا  بــه در 
ــم، برآشــفته شــده اند.  ــود از اینکــه مزاحــم آن هــا شــده بودی مــا بتوانیــم درون شــویم، روشــن ب
کشــو پــر از مــدارك  کــه در آن یــك  گاراژ بــرد  هنگامی کــه درون شــدیم، زی مــرا بــه اتاقــی در پشــت 
ــر  ــا ب گلوله ه ــای  ــتن در او ج ــس از بس ــود. پ ــکنه ب ــن س ــای انجم ــینه ها و بایگانی ه ــه پیش و هم
روی دیوارهــای جلــوی پنجــره  و وصله هــای روی مخــزن آب را بــه مــن نشــان داد و مــرا ســفارش 
ــه  ــدر ب ــواد مخ ــروه م گ ــیله  ــه به وس ک ــی انجمــن ســکنه،  کنون ــه از ســرکرده  ــا هنگامی ک ــه ت ک ــرد  ک
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Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



161نـوابـرازیـلیـا از فـاوال تا مجمـوعه هـا

ایــن جایــگاه رســیده بــود، اجــازه نگرفتــه ام، بــه ایــن محلــه برنگــردم. او از اینکــه نمی توانســت 
کارم  گرفتــن مجــوز بــرای  کــه  کمکــی بــه مــن بکنــد پــوزش خواســت و هشــدار داد  دراین بــاره 

دشــوار اســت.

راه پیموده شده
گســترده ای  کــه بــرای نخســتین بــار در نوابرازیلیــا بــودم، خشــونت چالــش برجســته  و  زمانــی 
کــردن  ــرای زندگــی، رهایــی از بیــرون  نبــود. ُپرســمان های مهــم، پیوســته بــه ســاخِت جایــی ب
کلبه هــا  و فشــار آوردن بــه دولــت محلــی بــرای ایجــاد خدمــات شــهری بنیادیــن بــود. نخســت 
گل و ماســه بــه هــم چســبانده شــده بودنــد،  کــه بــا آمیختــه ای از  بــا به کارگیــری تیرهــای چوبــی 
یافــت،  بهبــود  شــرایط  هنگامی کــه  می نامیدنــد.  کپــر1  را  آن هــا  بومی هــا  کــه  شــدند  ســاخته 
کردنــد. ســپس از آلِوناریــا2 )قطعــات  خشــت( بهــره  کنان خانه هایشــان را بــا چــوب بازســازی  ســا
کــه روی آن  را پالســتر و رنــگ می زدنــد. نوابرازیلیــا ســازمان یافته ترین محلــه در ریــو بــود.  بردنــد 
دادوســتد آن رو بــه شــکوفایی بــود و بــه خودکفایــی اقتصــادی نزدیــك بــود و یــك روح اجتماعــی 
کــه جایــگاه پیرامونــی  داشــت و ارزش قطعــات زمیــن آن پاییــن بــود،  توانمنــد داشــت. ازآنجا
کنان بیمــی از بیــرون ریختــن بی درنــگ نداشــتند، بنابرایــن دربــاره خانه  هایشــان احســاس  ســا
کــه نوابرازیلیــا در فهرســت فاوالهایــی  گاه  شــدم  گرچــه ســال ها پــس ازآن آ مالکیــت می کردنــد. ا
کــه در آن انسان شناســی  کنــد. این یکــی از فاوالهایــی بــود  کــه دولــت می خواهــد ویــران  اســت 
کار  بــه نــام آنتونــی لیــدز3 و دانشــجویانش )داوطلبــان انجمــن صلــح و آشــتی( در آغــاز دهــه 1960 
می کردنــد و به این ترتیــب هنگامی کــه مــن بــه دنبــال یــك فــاوال در ناحیــه  شــمال بــرای پژوهــش 

آغازیــن خــود بــودم، بــا آن آشــنا شــدم.
ــع  ــزار مترمرب ــکونی 400 ه ــه  مس ــود و ناحی ــر ب ــزار نف ــا 14 ه ــاوال 12 ت ــن ف ــت ای ــان جمعی در آن زم
کومبــا اســت ولــی جمعیــت آن تنهــا دو  کاتا کــه بیشــتر از چهــار برابــر ناحیــه  گســتره داشــت، 
گل ،  کمتــر، فضــا را بــرای درختــان ســایه دار، بوته هــای  کــم  تــا چهــار هــزار نفــر بیشــتر بــود. ترا
غ،  کــرده بــود. بســیاری از خانواده هــا مــر درختــان انبــه، مــو و هرگونــه پــرورش  میــوه فراهــم 

گاهــی خــوك پــرورش می دادنــد. گوســفند یــا هــردو و 
ــذرگاه  گ ــان دهنده  ــر نش ــن تصوی ــد. ای ــر4-3 دی ــوان در تصوی ــا را می ت ــتفاده از فض ــی اس چگونگ
کــه  کــه پراســا دوترکــو را از بــاالی تپــه در ســال 1969 نشــان می دهــد  ســنگفرش نشــده ای اســت 

گونــی مصالــح ســاختمانی و ناحیــه صنعتــی در پیرامــون آن اســت. گونا دارای 
گفتگــو در پژوهــش آغازیــن خــود در ســال 1969،  بــرای بــه دســت آوردن نمونــه تصادفــی بــرای 
گــروه پژوهشــی مــن از عکس هــای هوایــی بــرای مشــخص کردن راه هــا و خانه هــا بهــره بــرد و آن 

کــه در تصویــر 4-4 نشــان داده شــده اســت. کردنــد  را بــه ســه بخــش تقســیم 

1. Estuque
2. Alvenaria
3. Anthony Leeds
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تصویر 4-3. نمایی از نوابرازیلیا از دامنه تپه باالی پراسا دوترکو در سال 1969.

قســمت های  و  اســت  ترسیم شــده  هوایــی  عکــس  روی  از  کــه   ،1968 نوابرازیلیــا،  از  نمونه بــرداری  نقشــه   .4-4 تصویــر 
جایگزیــن  گزینه هــای  کســتری،  خا قســمت های  و  انتخاب شــده اند  تصادفــی  شــماره های  جــدول  طریــق  از  ســیاه رنگ 

هســتند.

هــر خانــه شــماره )پــالك( داشــت و مــا از جــدول شــماره های تصادفــی بــرای برگزیــدن آن هــا 
کســانی از درون  ــا  ــرد ی ــدن ف ــرای برگزی ــه دوره ای )پی درپــی( ب ــك نمون ــم. ســپس از ی ســود بردی
کــه بــا رنــگ ســیاه نشــان داده شــده اند  کردیــم.1 خانه هایــی  گفتگــو اســتفاده  خانوارهــا بــرای 
گزینه هــای جایگزیــن  کســتری،  دویســت خانــه  اصلــی برگزیده شــده هســتند و خانه هــای خا
کــه اشــغال نشــده بــود. دو مخــزن  کارخانــه توفــی 2 بــود  در صــورت نیــاز، بودنــد. بخــش ســفید 

کنونــی زی چنــدان دور نبــود. ذخیــره  آب در بــاال ســمت راســت، از خانــه 

1. بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره فراینــد نمونه گیــری، افســانه ی حاشیه نشــینی پرلمــن )1976( و یادداشــت های متدولوژیکــی 
 Methodological Notes on Complex Survey( تاریخچــه ای  داده هــای  شــامل  پیچیــده  تحقیقــات  دربــاره 

ببینیــد. را   )1974(  )Research Involving Life History Data
2. Tuffy
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گردهمایــی  جــای  یــك  بنابرایــن  بــود.  نوابرازیلیــا  در  همــوار  بــاِز  فضــای  تنهــا  دوترکــو  پراســا 
بخــش  ایــن  پژوهــش،  نخســتین  هنــگام  در  می آمــد.  به حســاب  محــل  بــرای  همیشــگی 
ســنگ فرش نشــده بــود و یــك زمیــن فوتبــال، محلــی بــرای پای کوبــی و مهمانی هایــی ماننــد 
جشــن ســنتی ســائو جائــو، محلــی بــرای خریــد نوشــیدنی های خنــك و شــیرینی های خانگــی در 
کمابیــش  همــه در راه خــود هنــگام رفت وآمــد بــه خیابــان اصلــی  کار، مدرســه یــا خریــد بــود.  راه 

گــذر می کردنــد. از آنجــا 
ســر لــوی1 یکــی از بنیان گــذاران انجمــن ســکنه )بــه همــراه زی کابــو( در پراســا، درســت در ســوی 
چــپ در انتهــای روا نوابرازیلیــا زندگــی می کــرد. او پرنــدگان نغمه خــوان را در زیــر بهارخــواب خــود 
گل هــا و بوته هــا نگــه می داشــت. آواز آن هــا، فضــای پیرامــون پراســا را ُپــر می کــرد.  در میــان 
ــت  ــه معلولی ــوق و ماهان ــد و حق ــی ش ــه صنعت ــك حادث ــار ی ــش دچ ــال پی ــن س ــوی، چندی ــر ل س
ــك برنامــه نگهــداری  ــرد. همســرش ی می گرفــت، ازایــن رو زمــان خــود را صــرف آن اجتمــاع می ک
روزانــه از بچه هــا را در ناحیــه پیرامــون بــر دوش داشــت، بنابرایــن مــادران بــدون اینکــه نگــران 

ــد. ــه ســرکار برون کوچــك خــود باشــند، می توانســتند ب بچه هــای 
کار نادرســت و یــا بــر پایــه داده هــای نادرســت، پراســا ســنگ فرش شــد و  تــا ســال 1973، در یــك 
گــردآوری آشــغال بــا  ســمت چــپ آن بــا مصالــح فلــزی آجــدار پوشــش داده شــد و در آن یــك جــای 
چهــار زبالــه دان بــزرگ برقــرار شــد. تصویــر4-۵، پراســا دوترکــو را در ســال 1969 نشــان می دهــد. 
کــه لقــب او، "ســیِم بــرق دار "3  نخســتین دختــر از راســت، دختــر زی کابــو اســت، بــه نــام واندلینــا2، 
بــود )تصویــر4-6 او را بــا پــدرش در ســال 2004 نشــان می دهــد(. در ســمت چــپ، می  توانیــد یــك 
کیك هــای خانگــی را ببینیــد. همچنیــن می  توانیــد  کوچــك ســیار بــرای فــروش شــیرینی و  ارابــه 
کــه پراســا ســنگ فرش نشــده بــود و بســیاری از خانه هــا از مصالــح بــی دوام ســاخته  ببینیــد 

ک ترین نقــاط ایــن محــل شــد. شــده بودنــد ولــی بــرق داشــتند. بعدهــا ایــن بخــش، از ترســنا

تصویر 4-5. پراسا دوترکو سال 1969، دختر زی کابو، واندلینا در سوی راست است.

1. Sr.Levi
2. Wandelina
3. Live Wire
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بازسازی سرگذشت
گذشــته نوابرازیلیــا، از ســه رویکــرد شایســته  در بازگشــت دوبــاره ام در ســال 1999 بــرای بازســازی 
کــه یــك جســتجو در  بهــره بــردم. یکــی از  آن هــا بســتن قــرارداد بــا یــك تاریخــدان شــهری بــود 
کــه حافظــه  کســانی بــود  گفتگــو بــا  بایگانی هــا و روزنامه هــای منطقــه انجــام داد. رویکــرد دوم، 
ــد. ســرانجام، مــن  ــو ش گفتگ ــاعت  ها  ــا آن هــا س گذشــته اجتمــاع ب ــاره  ــد و درب ــل بودن ــده مح زن
کــه در هــر محلــه در  بــردم  کار  بــه  نــام بازشــناخت مشــارکتی ســریع  بــه  گروهــی  یــك فرآینــد 

نشســت هایی نیــم روزه در مــاه دســامبر 2001 انجــام شــد.
کــه نوابرازیلیــا بــر روی آن، ســاخته شــد زمانــی از آِن خانــواده  بــر پایــه ســخنان زی، زمینــی 
یــك بــازرگان پرتغالــی بــه نــام مانوئــل دا ویــگا1 بــوده اســت. او آن را در ســال 1942 فروخــت 
کارمنــدان در بخــش  کــه بیشــترین بخــش بــه نهــاد صنــدوق بازنشســتگی و مســتمری بــرای 
کمتــری بــه یــك مــرد پرتغالــی بــه نــام فرنانــدو تیکســیرا2 رســید. در آن  بازرگانــی رســید و بخــش 
کلبــه  در آن وجــود داشــت. در دهــه 19۵0، جــای ســوزاندن  هنــگام زمیــن خالــی بــود و تنهــا چنــد 
گاه  چــرا نیــز  و  بــود  "3 مشــهور  غ  وز "ســوراخ  بــه  و  بــود  مبلمــان شــده  پســماندهای صنعــت 

چارپایــان نهــاد صنــدوق بازنشســتگی بــود.
کارگــران  کم کــم  کــه  کارمنــدان نهــاد بودنــد  کن شــدند،  کــه در نوابرازیلیــا ســا  نخســتین مردمانــی 
کارخانه هــای پیرامــون نیــز بــه آن هــا پیوســتند. زی کابــو در ســال 19۵6 بــه آنجــا آمــد، یعنــی یــك 

کــه مــردم آن را ایتــاوکا نامیدنــد. ســال پــس از برپایــی ایــن ســکونتگاه 
گذاشــته شــد. این یــک زمــان به یادماندنــی بــود.  کار  نخســتین شــیر آب همگانــی در ســال 19۵6 
کــرد.  کاری آن هــا را ســبك  کار بیــش از هــر خدمات رســانی دیگــری، زمــان زنــان را آزاد و بــاِر  ایــن 
هنگامی کــه جیمــز ولفنســون4، رئیــس بانــك جهانــی بــود، یک بــار مــن او را در بازدیــد از یــك فــاوال 
کــه جلــوی خانــه اش را جــارو  کنیــم  گفتگــو  کــردم، ایســتادیم تــا بــا زن میان ســالی  همراهــی 
کــه  کارگــزاری شناســاند  می کــرد، هنگامــی میزبــان مــا از شــهرداری، آقــای ولفنســون را به عنــوان 
ــرد و  ک ــه  گری ــه  ــروع ب ــگزاری، ش ــا سپاس ــان ب ــت، زن، هم زم ــا آورده اس ــای آن ه ــه خانه ه آب را ب
کــردن شــیر آب خانــه و  کــرده و هرگــز هیجــان لحظــه بــاز  کار زندگــی اش را دگرگــون  کــه ایــن  گفــت 

کــرد. روان شــدن آب از آن را فرامــوش نمی کنــد. او چندیــن بــار سپاســگزاری 
کن شــدند  کــه بیشــتر از شــمال شــرق بودنــد در ایتاوکا ســا در ســال 19۵7، شــمار فراوانــی از مــردم 
کشــت  گرچــه در آنجــا هنــوز فضــای فراوانــی بــرای  کــه جمعیــت آن بــه بیــش از 2000 نفــر رســید. 
کشــاورزی بــود. دو ســال پــس ازآن، ایــن محــل بــه دگــر شــدن نــام  نیشــکر و دیگــر فرآورده هــای 
کــه در  ــازه فــدرال  گهــی رســمی بــه پایتخــت ت کــه در یــك آ خــود از ایتــاوکا بــه نوابرازیلیــا رأی داد 
کــه نهــاد دارنــده  کشــور رو بــه ساخته شــدن بــود اطــالع داده شــد. حــدودًا همــان زمــان بــود  مرکــز 
کنان  ــاره از دســت ســا ــاد را دوب ــا زمیــن زورآب کــرد ت کوشــش  کــرد و  کار قانونــی را آغــاز  زمیــن یــك 

1. Manuel da Veiga
2. Fernando Teixeira
3. Toad’s Hole
4. James Wolfensohn
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ــش  ــرده و پوش ک ــیج  ــردم را بس ــا م ــتند ت ــو، توانس ــتی زی کاب ــه سرپرس ــی، ب ــران محل درآورد. رهب
کننــد. در  کار ایســتادگی بایســته  کننــد و بــرای جلوگیــری از ایــن  رســانه ای را بــه ســود خــود 
ــر جابجایــی مــکان، رهبــران محلــی  ــرای مخالفــت در براب کار پرکوشــش تر ب ــك  ســال 1961، در ی
کاخ دولــت راهپیمایــی  کردنــد تــا جلــوی  کنان آن محــل را ســوار  کــرده و ســا کرایــه  اتوبوس هایــی 
کنان پنــج ســال زمــان داشــته  کــه ســا گفتگــو نماینــد. توافــق بــر ایــن شــد  کــرده و نهــاد را وادار بــه 

باشــند تــا بــه وضعیــت ســامان دهنــد یــا بیــرون رونــد.
کاری هــم بــرای تخلیــه محــل صــورت  گذشــت؛ ایــن توافــق انجــام نشــد و هیــچ  پنــج ســال 
ــت  ــا در فهرس ــال 1976، نوابرازیلی ــاره در س ــال 1973 و دوب ــوری در س ــت. در روزگار دیکتات نگرف
کــه قــرار بــود بــه دســت انجمــن ملــی تخریــب فاوالهــای ریودوژانیــرو از  رســمی فاوالهایــی بــود 
کــه در  ــی در اولویــت ایــن فهرســت نبــود. ایــن واقعیــت نوابرازیلیــا را نجــات داد  ــرود، ول میــان ب

ــت.1 ــرار داش ــم ارزش ق ک ــن  ــی و زمی ــه صنعت ــك منطق ــان ی ــمال و در می ــش ش بخ
کــردن و تخلیــه، انگیــزه برپایــی انجمــن رســمی ســکنه در  بســیج بــرای مخالفــت بــا بیــرون 
کــردن خدمــات شــهری  جــوالی 1961 بــود. ایــن انجمــن بــه سرپرســتی زی کابــو، در بــرآورده 
نیــز  محلــی  سیاســتمداران  برخــی  از  پیروزمندانــه  و  بــود  کوشــا  محــل  بــرای  خواسته شــده 
ایــن  بــرای  کــه  می گوینــد  می آوردنــد  یــاد  بــه  را  هنگامــه  آن  کــه  کســانی  گرفــت.  پشــتیبانی 
کــه بــا آن هــا می شــد را دوســت  پشــتیبانی خرســند و سپاســگزار بودنــد ولــی رفتــار تحقیرآمیــزی 
گفــت "چــون مــا تهیدســت بودیــم از دیــد آن هــا ماننــد بچه هــای  نداشــتند. یکــی از خانم هــا 

کندذهــن بودیــم و آن هــا خــود را بزرگســاالنی مهربــان و خردمنــد می دانســتند."
کــه در ســال 1967، یــك سرشــماری بــه دســت  رویــش ایــن اجتمــاع چنــدان پرشــتاب بــود 
کــه 8899 ســکنه در ایــن محلــه شــمارش شــد. ایــن انجمــن، ســامانه  انجمــن ســکنه انجــام شــد 
پایــان دهــه 60،  گذاشــت. در  کار  آهنــگ  یــا پخــش  گهی هــا  آ پیام رســانی  بــرای  را  بلندگوهــا 
کــردن  کــه دولــت آن را بــا ســرمایه گذاری آمریــکا و بــا هــدف بهتــر   "Bem-DOC" برنامــه ای بــا نــام
کنان  کــرد. از ســا کمــك  کــرد بــه ایــن مــردم بیشــتر  زندگــی در محله هــای فقیــر ســازمان دهی 

کار ســهیم باشــند. کــرده و در ایــن  کوشــش خــود را  کــه در توســعه  انتظــار می رفــت 
کــه یــك ســازمان محلــی  کمیســیون الیــت،   زندگــی در اجتمــاع بهبــود یافــت. در ســال 1961، 
ــال  ــرد. در س ک ــرآورده  ــد ب ــر بودن ــی نزدیک ت ــان اصل ــه خیاب ــه ب ــه از هم ک ــه را  ــرق 400 خان ــود، ب ب
کــه در راســتای آِونیــدا  کــرد  1962، شــرکت آب دولتــی خدمات رســانی بــه خانه هایــی را آغــاز 
نوابرازیلیــا بــود. دو ســال پــس ازآن،  مخزن هــای آب در بــاالی تپــه در بخشــی بــه نــام آلــورادا2 
ــای  کاره ــی از  ــان یک ــا در درازای زم ــود آن ه ــزی آب و بهب ــای فل ــاخت مخزن ه ــد. س ــاخته ش س
برجســته انجمــن ســکنه بــود. تــا پایــان دهــه 60، آب، بــرق و زهکشــی فاضــالب بــه بخش هایــی از 
ایــن فــاوال رســیده بــود و در آغــاز دهــه 80، فرمانــداری لئونــل بریــزوال، شــبکه های آب و فاضــالب 
گذاشــت. بااین وجــود هنــوز پوشــش خدمــات از ســطوح جهانــی فاصلــه دارد و بســیاری  کار  را 

کــه زمین هــای یــک  کنــون در نوابرازیلیــا انتقــال داده شــده  بودنــد، 12 خانــواده بودنــد  کــه تا کســانی  گفتــه زی کابــو، تنهــا  1. بــه 
کردنــد. آن هــا در ســال 196۵ بــه یــک منطقــه دیگــر در درون اجتمــاع منتقــل شــدند. کارخانــه نســاجی )Tuffy( را اشــغال 

2. Alvorada
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کوچــك در بخش  هــای باالتــر فــاوال بــه خدمــات دسترســی ندارنــد. کوچه هــای  از خانه  هــا در 
قانون شــکنان  از  فاوالهــا  کنان  بــه ســا تأمین کننــدگان خدمــات  برخــی  نــگاه  در ســال 1982 
ــا پیشــگامی  ــا ارزش دگرگــون شــد. ایــن دگرگونــی برداشــت، ب بی خانمــان بــه مصرف کننــدگان ب
کانادایی-برزیلــی بــه نــام الیــت در ریودوژانیــرو همــراه بــود. دادن بــرق بــه  یــك شــرکت بــرق 
کاهــش  خانه هــای فاوالیــی بــر پایــه هزینــه در برابــر خدمــات، ســودهای فراوانــی داشــت، مثــاًل 
کنان فاوالهــا، بــا افزایــش بیــش از یک میلیــون مشــتری بــه مشــترکین بــرق  خ هــا بــرای ســا نر

ــد.1 کن ــرل  کنت ــی را  ــرق غیرقانون ــی ب ــع داخل ــت توزی ــت توانس ــیون الی کمیس ــود و  ــراه ب هم
در دهــه 70، مناطــق آلــورادا، اینفرنــو ورده2، بــا شــتاب فــراوان به ســوی شــهر شــدن رفتنــد. 
کــه تنگدســت ترین بخــش ایــن محلــه  کاالهــای ارزان بــود  اینفرنــو ورده، یــك جــای بــزرِگ فــروش 
گســترش داد تــا آلــورادا، فاِزندینهــا3 و اینفرنــو ورده را دربرگرفــت  بــود. نوابرازیلیــا، مرزهــای خــود را 
کــه مردمــی  کردنــد. ایــن واقعیــت هســت  کنان آن هــا پیشــروی و بهبــود نواحــی خــود را آغــاز  و ســا
کــه در هــر منطقــه زندگــی می کننــد محلــه خــود را بهتــر از جاهــای دیگــر می داننــد و محــل زندگــی 
خــود را بســیار آرام و بــا آســودگی و خرمــی می داننــد، درحالی کــه جاهــای دیگــر را هراس انگیــز 

وصــف می کننــد.
کــرد و هم زمــان فشــار فزاینــده و افزایــش ارزش   در آغــاز دهــه 80 شــهر به ســوی شــمال رشــد 
ــد. ســازگاری  ــوان رقابــت نداشــتند بیــرون ران ــه در میــان صنایــع محلــی ت ک زمیــن ، صنایعــی را 
ــود  ــای  خ ــع را در ج ــن صنای ــا ای ــود ت ــرکت ها ب ــاالی ش ــرمایه گذاری های ب ــد س ــی، نیازمن محیط
کوشــش  ــه  ک ــکای التیــن  ــی آمری ــه بافندگ کارخان ــکا ِتســیدوس4، بزرگ تریــن  ــوا آمری نگــه دارد. ن
ــرد.  ک ــا  ــش را ره ــن بخ ــه 80، ای ــان ده ــرانجام در پای ــه دارد، س ــرپا نگ ــب و کار را س کس ــا  ــرد ت می ک
ــدند.  ــته ش ــا  بس کارخانه ه ــی  ــت. یکی یک ــده اس ــای آن بناش ــاری در ج ــع تج ــك مجتم ــروزه ی ام
پالســتیك  و  کاغــذ  مبلمــان،  کارگاه   هــای  همــه  و  اســت  متروکــه  امــروزه  آبجوســازی  کارخانــه 

ج شــدند. ســرانجام از چرخــه فعالیــت خــار
کــه چــون بخشــی از یــك  کــوال بــود  کوکا کــه بســته شــد، شــرکت بطری ســازی  واپســین جایــی 
ــه کار  ــران محلــی را ب کارگ ــدار مانــد. همــه ایــن شــرکت ها،  ــا ســال 1997 پای ــود ت ــر ب شــرکت بزرگ ت
کــه  کســانی  گماشــته بودنــد، بنابرایــن بــا بســته شــدن آن هــا بیــکاری بــا شــتاب بــاال رفــت. بــرای 
کارخانه هــا راننــده و نگهبــان و آشــپز بودنــد و یــا ســاختمان ها را تمیــز می کردنــد، هیــچ  در آن 
کارگــران باتجربــه و خانواده هــای  کارخانه هــا نه تنهــا زندگــی  کار جایگزینــی نبــود. ایــن تعطیلــی 
کارگــران بــرآورده  کاالهــا و خدمــات را بــرای شــرکت ها و  کــه  آن هــا، چه بســا بــر زندگــی همه کســانی 

گذاشــت.۵ ــر  ــد اث می کردن

کم درآمــد  کوکا کــوال بــرای احــداث پــروژه مســکن بــرای خانواده هــای  کارخانــه  1. برنامــه ای زیــر نظــر PAC، بــرای اســتفاده از مــکان 
کــه بــه ایــن بخــش از  گــر ایــن برنامــه  عملــی شــود، ایــن اولیــن برنامــه مســکن دولتــی خواهــد بــود  بــا حداقــل دســتمزد وجــود دارد. ا

جامعــه رســیدگی می کنــد.
2. Inferno Verde
3. Fazendinha
4. Nova America Tecidos
ــو )Complexo de Alemao( هســتند، اختالف نظــر  کدام یــک از آن هــا جــزء مجموعــه آِلمائ ــاره تعــداد فاوالهــا و اینکــه  5. درب
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ــا آغــاز رکــود صنعــت بــود. رکــود صنعــت و رشــد مــواد،   آغــاز قاچــاق مــواد در منطقــه هم زمــان ب
ــال  ــا از س ــدند. نوابرازیلی ــر ش ــه روز بدت ــده و روزب ــه  80 آغازش ــه ده ــم در میان ک ــاس  ــردو در مقی ه
کــه جــای  کنــون ایــن فــاوال یــك فــاوالی تثبیت شــده اســت  1997 تــا 2007 چنــدان رشــد نکــرد. ا
کمــی بــرای تــازه واردان دارد. هرچنــد در زمــان بررســی مــن در ســال 1999 برنامه هــای بهســازی 
برجســته ای در آنجــا نبــود ولــی تســهیالت اولیــه )آب و فاضــالب و بــرق( نزدیــک بــه معیارهــای 
جهانــی بــود. جمــع آوری زبالــه از راه یــك ســازمان محلــی انجــام می شــد و بســته های پســتی 
را انجمــن ســکنه در برابــر هزینــه اندکــی تحویــل مــی داد. بی گمــان ایــن بــا داشــتن نــام بــرای 
کــه بــرای ســرویس پســتی شــهر الزم بــود متفــاوت بــود امــا به هــرروی  ک خانه هــا  خیابان هــا و پــال
کــه هیچ گونــه تحویــل پســتی وجــود نداشــته باشــد )پیش تــر همــه بســته های  بهتــر از ایــن بــود 

ــد(. پســتی در انجمــن ســکنه می مان
داروخانــه،  رســتوران،  ســوپرمارکت،  و  میکــده  صدهــا  اســت.  پررونــق  اینجــا  در  دادوســتد   
فروشــگاه های  دیگــر  و  ســالن  آرایــش  روزنامه فروشــی،  دکه هــای  چشم پزشــکی،  نانوایــی، 
گــون وجــود دارد. مرکــز خریــد ناحیــه شــمال در برابــر مرکــز خریــد ناحیــه  گونا کوچــك در انــواع 

دارد. پررونق تــری  کســب وکار  دتیجــوکا  بــارا  در  مرکــزی 
ــای  ــا توپ ه ــاده ب ــال س ــن فوتب ــدا از دو زمی ــت. ج ــدک اس ــت ان ــات فراغ ــی و اوق ــای تفریح کاره
کــه محلــه در ســنجش بــا روزگار  کــم اســت. بیشــتر مــردم می گوینــد  پاره پــوره، فعالیت هــا بســیار 
کــه امنیــت بیش تــر بــود، هیــچ فعالیــت تفریحــی نــدارد. بــرای بســیاری از زنــان، رفتــن بــه  گذشــته 
کلیســای  کاتولیــك، شــماری  کلیســای  کلیســا تنهــا فعالیــت در ایــن محلــه اســت. در محلــه چهــار 
کوچــك  کلیســاهای  کلیســای انجیلــی پروتســتان و پنِت کاســتی هســت.  پروتســتان و چندگونــه 
کم وبیــش  در هــر خیابــان هســتند. در ایــن  کلیســاها بیشــترند و  انجیلــی پروتســتان از دیگــر 
کلیســا ها، نشســت های نیایــش هفتگــی یــا روزانــه برگــزار می شــود و آواز درون آن را می تــوان 
ــه  ک گفتــه می شــود  ــی  ــد و داســتان های فراوان ــی دارن ــذر شــنید. آن هــا جنجــال فراوان گ هنــگام 
کلیســاها مــردان جــوان را از قاچــاق مــواد نجــات داده انــد ولــی واقعیــت ایــن اســت  چگونــه ایــن 
کــه می گوینــد هیــچ  کســانی  کــه رشــد اعضــای آن هــا بیشــتر از رشــد بی دینــان و بی ایمانــان و 
کــه شــتاب رشــد  کاتولیك هــا چیــزی اســت  کاهــش چشــمگیر شــمار  دینــی ندارنــد نیســت. 
ــه ایــن واقعیــت توجــه شــده  ــر ب کمت انجیلی هــای پروتســتان را بســیار بیشــتر نشــان می دهــد. 
کشــیده  اند  کــه یکســره از دیــن دســت  کــه رشــد پروتســتان ها را رشــد چشــمگیر آن هایــی  اســت 

ناپیــدا می کنــد.
گرچــه  آمــوزش و امیــد بــه پویایــی اجتماعــی در نوابرازیلیــا تــا انــدازه فراوانــی رنــگ باختــه اســت. 

 CEDAPS ــی ــی غیردولت ــز تحقیقات ــه دســت یــک مرک ــه ب ک  )UNICEF( ــی یونیســف ــروژه تحقیقات ــک پ ــه ی ــر پای ــود دارد. ب وج
)مرکــز ارتقــای ســالمت( انجــام شــده اســت، 12 فــاوال وجــود دارنــد؛ بــا توجــه بــه موسســه ی پریــرا پاســوس و بــا اســتفاده از داده هــای 
سرشــماری ســال 2000 موسســه جغرافیــا و آمــار برزیــل، ده فــاوال وجــود دارد. در مطالعــه ی مرکــز ارتقــای ســالمت، ســه فــاوال 
کــه در مطالعــه ی موسســه ی پریــرا پاســوس  )Parque Alvorada ،Grota و Armando Sodre( نــام بــرده شــده اســت 
ــز ارتقــای ســالمت از  کــه مرک کــرده  اســت  ــر  ــام یــک فــاوال )Joaquim Queiros( را ذک نشــان داده نشــده اســت و ایــن موسســه ن

آن نامــی نبــرده اســت.
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کیفیــت آموزشــگاه ها در  شــمار آموزشــگاه ها در فــاوال و پیرامــون آن افزایش یافتــه اســت، ولــی 
کالس تــرس دارنــد و تنهــا چنــد بــار در هفتــه  آنجــا بدتــر از دهــه 60 اســت. آمــوزگاران از آمــدن بــه 
کــرد، بنابرایــن  کالس می آینــد. بــر پایــه یــك قانــون جدیــد، دانش آمــوزان را نمی تــوان مــردود  بــه 
کــه نیــاز اســت یــاد بگیرنــد، بــه پایــه باالتــر می رونــد. تعجبــی نــدارد  بــدون اینکــه الزامــًا آنچــه را 
ــك دبســتان و مدرســه  ــه آن هــا دلســرد می شــوند و افــت می کننــد. مهدکودك هــای بســیار و ی ک
کــه دوره آمادگــی بــرای آزمــون  کــه در ســال 2000 ســاخته شــد و جایــی  راهنمایــی دولتــی هســت 
ورودی دانشــگاه برگــزار می کننــد. در ایــن شــرایط فلســفه ســرمایه گذاری آموزشــی بــرای فقــرا 
را این گونــه توصیــف می کنند:"دانش آمــوزان وانمــود بــه یادگیــری می کننــد، معلمــان وانمــود 

ــرای آن هــا هزینــه می کنــد." ــه ب ک کــه تدریــس می کننــد و دولــت وانمــود می کنــد  می کننــد 

مجموعه آِلمائو
ــد  ــی رش ــراه اصل ــتای بزرگ ــت در راس ــان نخس ــه از هم ک ــت  ــی اس ــا فاوالی ــی از ده ه ــا یک نوابرازیلی
گســترش یافته آمیختــه  کــه در آنجــا بــا دیگــر فاوالهــای  کــرده اســت و بــاالی تپــه  را پوشــانده 
کرده انــد.1 یــک جمعیــت 300  کنــون، آن هــا یــك مجموعــه پیوســته بــه نــام آِلمائــو برپــا  می شــود. ا
کیلومتــر مربعــی زندگــی می کنــد و نــوار غــزه ریودوژانیــرو نامیــده  کــه در یــک پهنــه ســه  هــزار نفــری 
کمینــه درآمــد )زیــر خــط  کمتــر از  می شــود. در ســال 2007، یک ســوم ایــن جمعیــت، درآمــدی 

کــه برابــر بــا 200 دالر آمریــکا در مــاه بــود. فقــر( داشــتند 
گرفته شــده اســت.  نــام مجموعــه آِلمائــو از یکــی از دوازده فــاوالی آنجــا یعنــی مــورو آِلمائــو2 
کــه چگونــه آن فــاوال بــه ایــن نــام سرشــناس شــد. یــك داســتان ایــن  روایــات  فراوانــی هســت 
کزمارکیویــچ3 ایــن  کا ــارد  ــام لئون ــه ن کســی ب کــه ســال ها پــس از جنــگ جهانــی نخســت،  اســت 
کــه مــردم او را آلمانــی می پنداشــتند و بنابرایــن آن را تپــه  بخــش را خریــد، او یــک لهســتانی بــود 
کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم، ایــن جــای مــورو  مــرد آلمانــی4 نامیدنــد. دیــدگاه دیگــر ایــن اســت 
ــن، هم معنــای دشــمن و نابــکار به حســاب می آمــد. برخــی  آِلمائــو نامیــده شــد چــون واژه ژرم
می گوینــد ایــن بخــش تــا آغــاز دهــه ســال 1920 جایــی ناپســند بــود، بنابرایــن نــام مــورو آِلمائــو در 

دوره پــس از جنــگ بــه آن داده شــد.
ــار  کــه در آن مــوز و انبــه ب گاه بهره بــرداری می شــد  کشــاورزی و چــرا در آغــاز از ایــن بخــش بــرای 
ــا پیشــرفت مکانیــزه شــدن در ســده بیســتم در  ــود. ب غ ب ــر از مــر گاه بزغاله هــا و پ می آمــد و چــرا
کــرد. مهاجــران از روســتاها می آمدنــد تــا در  ایــن بخــش صنعــت، به ویــژه صنعــت چــرم رشــد 
ــک زمیــن آن را  ــه  بســازند. در آغــاز دهــه 19۵0، مال کننــد و آن نزدیکی هــا خان کار  گری هــا  چــرم 
کــرد و آن هــا را فروخــت. در ســال های دیکتاتــوری، فاوالهــای تــازه در دیگــر  بــه قطعاتــی بخــش 
کــرد. کردنــد و جمعیــت آن هــا پیوســته تــا میانــه  دهــه 1980 رشــد  بخش هــای دامنــه تپــه رشــد 

1. V. Hugo (2007)
2. Marro de Alemao
3. Leonard Kaczmarkiewicz
4. Hill of the German
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کــه هماننــد ســه فــاوالی پهنــاور دیگــر روســینها،   امــروزه، مجموعــه آِلمائــو چنــدان بــزرگ اســت 
کاِرزینهــو و مجموعــه مــاره منطقــه اداری خــودش را دارد. نوابرازیلیــا بزرگ تریــن فــاوال در  جا

ــت. ــت آن اس ــارم جمعی ــکن یک چه ــت و مس ــو اس ــه آِلمائ مجموع
همــه  از  بیــش  کــه  اســت  ریــو  شــهر  بخش هــای  پرخشــونت ترین  از  یکــی  آِلمائــو  مجموعــه 
گرفتــه شــده اســت. برخــی می گوینــد ایــن رویکــرد بی تفاوتــی دولــت بــه ده ســال پیــش  نادیــده 
ــاور  ــه شــهردار در حــال ســخنرانی در آنجــا از ســوی مــردم هــو شــد؛ برخــی دیگــر ب ک ــردد  بازمی گ
گــروه برجســته مــواد مخــدر بــه  کــه ایــن مجموعــه پایــگاه بنیــادی  کــه دلیلــش ایــن اســت  دارنــد 
گــروه بهتــر از دولــت، ســازمان دهی، ســرمایه گذاری و تجهیــز  خ "1 اســت. ایــن  نــام "ارتــِش ســر
شــده اســت و از مسلســل ها، نارنجك هــا و جنگ افزارهــای ضــد هوایــی خــود بــرای پیــکار بــا 

ــرد. ــره می ب ــا به ــا آن ه ــارزه ب ــی و مب ــای دولت نیروه
در 27 ژوئــن 2007 ایــن مجموعــه از ســوی یــک نیــروی ارتشــی بــا 13۵0 پلیــس نظامــی و نیــروی 
بــا  پیــکار   عملیــات  بزرگ تریــن  از  یکــی  کــه  شــد  محاصــره  ملــی  امنیــت  نیروهــای  و  مردمــی 
ــاز بی امــان، نیروهــای  ــود.2 پیش ازایــن تاخت وت گذشــته ایــن ســرزمین ب قاچاقچیــان مــواد در 
بــه  و  کشــیدند  ســیگار  گفتنــد،  جــوك  آنجــا  در  و  آمدنــد  هــم  گــرد  پارکینــگ  یــك  در  نظامــی 
ــزار نقلیــه خــود یــك خــودرو نظامــی مجهــِز ســیاه رنگ3  دســته هایی بخــش شــدند. در میــان اب
ــود. ایــن نشــانه  ــه شمشــیری آن را شــکافته ب ک ــود  ــر روی آن ب کاســه ســر ب ــه نشــانه  ک داشــتند 
ُگــردان پلیــس عملیــات ویــژه4 اســت. بالگردهــا نیــز بــرای پیــکار در برابــر محلــه بســیج شــد، آن هــا 

کننــد. گــروه قاچاقچیــان را تحریــک  کــه  کوشــش می کردنــد 
گســترده ای را راه انداختنــد  ُگــردان پلیــس عملیــات ویــژه و نیــروی انتظامــی، عملیــات شــبکه ای 
گروه هــای مــواد بــود. چــون ایــن عملیــات  کوشــش هماهنــگ بــرای دســتگیری رهبــران  کــه یــك 
کنســرت  ــکا و رویدادهــای دیگــری ماننــد  ــود، پیــش از بازی هــای جــام ملت هــای آمری کام ب ــا ن

کردنــد. ک ســازی شــهر اســتفاده  کابانــا از یــك رویکــرد تهاجمی تــر بــرای پا کوپا زنــده در ســاحل 
کشــته و 11 تــن زخمــی شــدند و تــا 60 روز  تــا پایــان آن روز در مجموعــه آِلمائــو دســت کم 22 تــن 
گفتنــد  کنان  کشــته و 84 تــن زخمــی شــدند. ســا پــس از اشــغال فاوالهــا از ســوی پلیــس، 46 تــن 
کــرد  کشته شــدگان در بــزه دســت داشــتند و هنگامــی دولــت در بیانیــه ای ابــراز  کــه تنهــا 9 نفــر از 
کــه هیــچ بی گناهــی در میــان قربانیــان نبــوده اســت، آن هــا خشــمگین شــدند. هنگامی کــه 
کشته شــده ها ســرباز زد، تــرس و نفــرت  کیفــری بــرای یکــی از آن  کــردن پیشــینه  پلیــس از ارائــه 
کــه خانواده هــا و  کشــته ها، دختــران و پســران نوجوانــی بودنــد  کــرد. بســیاری از  مــردم را بیشــتر 

کاری بــا قاچــاق نداشــته اند. گفتنــد آن هــا هیــچ  دوستانشــان 
کــز و  کســب وکار، جاهــای مذهبــی، مرا افــزون بــر زیــان مــادی درگیــری بــرای محلــه، پلیــس 

1. Red Command
گزارش یونیسف به دست مرکز ارتقای سالمت )2003( انجام شده است.   .2

3. Caveirao
4. Police Battalion of Special Operations
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کالس درس بی بهــره شــدند. ســازمان یونیســف1  آموزشــگاه ها را بســت و 4600 دانش آمــوز از 
کوشــش می کردنــد بــه مدرســه برونــد ولــی بــدون هیــچ آمــوزگاری در آنجــا  کــه بچه  هــا  کــرد  گــزارش 
رهــا شــدند یــا بــه مدرســه ای دیگــر جابجــا شــدند تــا در آنجــا دریکــی از چهــار نوبــت روزانــه درس 

کــه هــر نوبــت تنهــا دو ســاعت بــود.2 بخواننــد 
ــه مــردم تیــر هوایــی  ک گفــت  گزارشــگر  بی بی ســی  ــد. یــك  ــه پلیــس اعتمــاد ندارن مــردم محلــه ب
کــه یــک روشــی بــود  کــه پلیــس دارد می آیــد  شــلیك می کننــد تــا بــه قاچاقچیــان هشــدار دهنــد 
کــه بچه هــای جــوان نیــز در قاچــاق از آن اســتفاده می کننــد تــا زمــاِن تحویــل مــواد یــا حملــه 

گاهــی جمــع برســانند. ــه آ پلیــس را ب
کلبــه ای در  کــه پنجــاه ســال از زندگــی اش را در  کاســتودیو3، یــك زن 79 ســاله اســت  جورانــی 
ــی  ــواده بزرگ ــت و خان ــوده اس ــرکار ب ــیار پ ــه بس ــن محل ــود در ای ــی خ ــت. او در زندگ ــا اس نوابرازیلی
کنــون او در طبقــه بــاالی خانــه اش زندگــی می کنــد و دیگــر طبقــات را  را پــرورش داده اســت. ا
کــه فاوالهــای جــدا از  کوتاهــی فرمانــدار بریــزوال بــود  کــه بــا  اجــاره داده اســت. جورانــی می گفــت 

گفته هــای او: ــه  ــر پای ــر از خشــونت شــدند.4 ب هــم یــک مجموعــه پ

گفــت چنانچــه در شــکل یــك مجموعــه یکپارچــه یکــی شــویم، پشــتیبانی  ــه مــا  "بریــزوال ب
کنــد. چــه پیــش آمــد؟ مــا  کارآمدتــری فراهــم  گونــه  کــه آب و دیگــر خدمــات شــهری را بــه  می کنــد 
هرگــز بــه خدمــات بیشــتر نرســیدیم، بلکــه مرگ ومیرهــا بیشــتر شــد. چــون همــه فاوال هــا تحــت 
کنتــرل یــك بانــد نبــود، درگیری هــا خشــونت آمیزتر شــد. از آن زمــان، مــا در نوابرازیلیــا از ســوی 
گرفتــه شــدیم و هم زمــان فاوالهــای اطــراف مــا همگــی از ســرمایه گذاری ها و  دولــت نادیــده 

برنامه هــای بهســازی بهره منــد شــده اند."

قاچاق مواد مخدر و پیامدهای آن
کوشــش در برابــر رانــدن و  کوشــش بســیار بــه دســت آمــد و  پــس از آن کــه خدمــات نخســتین بــا 
کاهــش  کــردن بــه ســرانجام رســید، نقــش و پیونــد انجمن  هــای ســکنه در بیشــتر فاوالهــا  بیــرون 
یافــت. قاچاقچیــان مــواد می خواســتند همچــون رهبــران اصلــی بــر اجتمــاع مســلط باشــند. 
ــه  ــز ب ــش از آن نی ــه پی ک ــود  ــه  80 ب ــاز ده ــکنه در آغ ــن س ــده انجم ــس برگزی ــین رئی ــو، واپس بتینه
ــاره شــد،  ــات دوب ــه او وارد انتخاب ــود. هنگامی ک ــك رهبــر محلــی ب ــه غیررســمی در دهــه  70 ی گون
ــه دســتورات  ــه ب ک ــود  ــده شــود ناچــار خواهــد ب ــر او برن گ ــه ا ک گفتنــد  ــه او  ــان مــواد مخــدر ب ارباب
کنــد. بتینهــو بــا همــه شــهرتش در  گــر باخــت، بایــد ایــن اجتمــاع را رهــا  گــردن نهــد و ا آن هــا 
انتخابــات بازنــده شــد )کــه مــردم می گوینــد تقلــب شــد(؛ امــا او و خانــواده  اش می خواســتند در 

1. UNICEF
کاِرزینهــو )6 فــاوال،  کنــون چندیــن مجموعــه در ریــو اســت، از جملــه مجموعــه مــاره )9 فــاوال، جمعیــت 114000(؛ مجموعــه جا 2. ا
جمعیــت 36۵00(؛ و روســینها، یــک فــاوال اســت و در منطقــه  جنــوب قــرار دارد )1 فــاوال، جمعیــت ۵6400(. ایــن اطالعــات بــه دســت 
کــه تازه تریــن سرشــماری بــود، بــه مــن  مدیــر پیشــین موسســه ی پریــرا پاســوس، ســرجیو بســرمن، بــر پایــه سرشــماری ســال 2000 

داده شــد. ایــن سرشــماری ها هــر ده ســال یک بــار از ســوی موسســه جغرافیــا و آمــار برزیــل )IBGE( انجــام می شــود.
3. Jurany Custódio

گاو به وجود آمد. گروتا )Grota(، قدیمی ترین فاوال در سال 1928 به عنوان یک مزرعه   .4
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کــرده بودنــد. کــه در آنجــا زندگــی  کــه بیــش از چندیــن دهــه بــود  ایــن اجتمــاع بماننــد چرا
کــه چــه  کشــته شــد تــا سرمشــقی باشــد و بــه مــردم بفهماننــد  بتینهــو بــه دســت تبهــکاران 
گفتگــو شــد، ایــن  کــه بــا آن هــا  کســانی  گفته هــای  کســی بــر جامعــه فرمانروایــی می کنــد. بــر پایــه 
پیدایــش دور تــازه ای از خشــونت را در پــی داشــت. خونریزی هــای دوره ای ناشــی از درگیــری 
گروه هــای تبهــکار رقیــب همیشــگی بــود ولــی افزایــش ســطح بی احترامــی بــه رهبــران محلــی و 
کــه ســازمان های مســتقل ایــن اجتمــاع  اجتمــاع، از نشــانه های ایــن دوره تــازه بــود، تاانــدازه ای 

دیگــر پابرجــا نمانــد.
گروتــا1 روزنامه نــگار پژوهشــگر بــه نــام تیــم لوپــس2 پــس  در مجموعــه آِلمائــو، در فاوالیــی بــه نــام 
کشــته شــدن صدهــا ســکنه  از شــکنجه بــه قتــل رســید. ایــن قتــل، توجــه رســانه ها را بیشــتر از 

کــرد. فاوالیــی در آشــوب جلــب 
هرگــز رفتــار تیــم لوپــس را در نشســت تشــخیص مشــارکتی ســریع )DRP( محلــه بــرای بازســازی 
کــه  سرگذشــت نوابرازیلیــا فرامــوش نمی کنــم. بامــداد یکشــنبه ای در مــاه دســامبر 2001 بــود 
ــن  ــان ویتری ــای درخش ــید، رنگ ه ــود و خورش ــاف ب ــی و ص ــگفت انگیزی آب ــه ش گون ــه  ــمان ب آس
کلیســاها را بازتــاب مــی داد. خیابــان، آرام و بی خطــر بــه نظــر می رســید.  فروشــگاه ها، خانه هــا و 
نشســت بــرای ســاعت 10:30 در انجمــن ســکنه تعیین شــده بــود. ایــن روز و هنــگام را برگزیدیــم 
تــا بیشــتر مــردم در خانــه باشــند و چــون قاچاقچیــان پــس از ماجراجویی هــای شنبه شــب، 

ــید. ــه نظــر می رس ــا و بی خطــری ب ــان بج ــد، زم ــده بودن خوابی
کــه نهــار آمــاده می شــد  هیچ کــس تــا ســاعت 11 بامــداد نرســیده بــود، بنابرایــن در همــان هنــگام 
کــه  ــا ســری بــه خیابــان بزنــم. می خواســتم از جاهایــی  ــی بــود ت و اتــاق بســامان می شــد، مجال
ــان آِونیــدا نوابرازیلیــا به ســوی  ــودم عکــس بگیــرم، در خیاب ــه آنجــا رفتــه ب در دهه هــای پیــش ب
پراســا دوِترکــو بــاال رفتــم و از ســاختمان های تجــاری نــو و خانه هــای رنگارنــگ در مســیر عکــس 
کــه یکــی از آن هــا در تصویــر 4-۵ نشــان  گرفتــم  گرفتــم. چنــد عکــس در دهه هــای پیــش از پراســا 

داده شــده اســت.
گرفتــم. آن هــا  برخــی مردهــا در میکده هــای روبــاز آبجــو می نوشــیدند و مــن از آن هــا هــم عکــس 

کــه برایشــان مهــم نبــود. لبخنــد می زدنــد و بــه نظــر می رســید 
کمــی باعجلــه هــم می آمــدم تــا پیــش از شــرکت کنندگان  کــه  در راه بازگشــت به ســوی پاییــن تپــه، 
ــه پیراهنــی  ک گروهــی از مــردان جــوان رعب انگیــز  ــه  ک ــه  جــای نشســت برســم، متوجــه شــدم  ب
ــرد مــرا  گ ــد و اســلحه داشــتند  ــو پوشــیده بودن ــا زان گشــادی ت ــن نداشــتند و شــلوارک های  ــه ت ب
ــه مــن چندیــن  ک گفتــم  ــه آنجــا چــه کار می کنــم.  ک گرفتنــد و راهــم را بســتند و از مــن پرســیدند 
کــرده ام و می خواهــم چنــد عکــس بگیــرم تــا آن هــا را بــا  دهــه پیــش در ایــن خیابــان زندگــی 
کــه  گفتــه هــم  کنــم. ایــن  کــه می نویســم چــاپ  کتابــی  کنــم و در  عکس هــای قبلــی مقایســه 
کنــم آن هــا را  مــن روزنامه نــگار نیســتم و نمی خواهــم عکس هــای آن هــا را در روزنامــه چــاپ 

1. Grota
2. Tim Lopes
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ــد و از آن  ــه نشســت بودن ــرد. خوشــبختانه، برخــی از قدیمی ترهــا در راِه رفتــن ب ک خشــمگین تر 
کــه  کردنــد  گــروه را متقاعــد  خیابــان پاییــن بــه ســوی انجمــن ســکنه می آمدنــد، بنابرایــن آن هــا 

گشــایش نشســت آنجــا بــود را ببیننــد. کــه بــرای  بــا مــا بیاینــد و رئیــس انجمــن ســکنه 
خوشــبختانه، دوربیــن مــن دیجیتــال نبــود، بنابرایــن به جــای اینکــه دوربیــن خــود را بــه آن هــا 
کــه تنهــا فیلــم را از مــن بگیرنــد. آن هــا نمی توانســتند  بدهــم، رئیــس انجمــن از آن هــا خواســت 
کــه  گمــان داشــتند  کســی هنــوز از دوربین هــای فیلــم دار اســتفاده می کنــد و  کــه  کننــد  بــاور 
ــس  ــه رئی گفت ــاوال،  ــی در ف ــن دارم؛ ول ــل دوربی ــال در داخ ــر دیجیت ــه دیگ ــك حافظ ــن ی ــاید م ش
گرفتــه و رفتنــد و نشســت آغــاز  انجمــن ســکنه، ماننــد قانــون اســت، بنابرایــن آن هــا فیلــم را 

شــد.
کــه مــن عکــس نوشــیدن او را در  کــه نبایــد می گرفتــم. مــردی  گرفتــه بــودم  کســانی عکــس  مــن از 
کــه ایــن عمــل ســاده انگارانه  گرفتــم، رئیــس قاچاقچیــان بومــی بــود. نمی دانســتم  میکــده پراســا 

کشــتن دهــد. می توانــد به ســادگی مــرا بــه 
گــروه تبهــکاران  گــروه پژوهــش در حــال تــرك نشســت بودیــم، برخــی از اعضــای  هنگامــی مــن و 
کــه بــر روی بلنــدی روبــروی انجمــن ســکنه نشســته بودنــد را دیدیــم. آن هــا بــا دیگــران دربــاره  را 
کاری  گذاشــتن مــن موافــق نبودنــد و چشــم به راه بــه پایــان رســاندن نشســت بودنــد تــا  آزاد 
کســی هــل داد و پشــت ســر مــن درون پریــد و بــه  بکننــد. دوســتم مــرا بــه درون نزدیک تریــن تا

گفــت هرچــه تندتــر از آنجــا بــرود. راننــده 
تصویــر 4-۵ پراســا دوِترکــو را در ســال 1969 نشــان می دهــد. عکــس پراســای امــروزی نشــان 
کــه آن فیلــم نابــود شــد و مــن هرگــز جــرأت دوبــاره عکاســی از آنجــا را  داده نشــده اســت چرا

ک بــود. کار بیمنــا کنــارم  بــود، ایــن  گــر رئیــس انجمــن در  نداشــتم. حتــی ا
کــه  ــه مــن نشــان داد  ــه آن بخــش رفتــم، آپارتمانــی را ب ــا رئیــس انجمــن ب کــه مــن ب ــار  آخریــن ب
کــه تیــم  چندیــن دختــر جــوان را به عنــوان بــرده در آنجــا نگــه داشــته بودنــد، همچنیــن جایــی 
کشته شــده بــود و مدرســه دولتــی ابتدایــی/ راهنمایــی را بــه مــن نشــان داد.  لوپــس شــکنجه و 
ــه  گری ــدی  ــه به تن ک ــد  ــزد او آم ــی ن ــتیم، زن ــا می گش کناره ه ــودرو او در آن  ــا خ ــگام ب ــان هن در هم
ــح  ــن توضی ــی م ــکار برزیل ــپس هم ــی س ــدم ول ــا را نفهمی ــوی آن ه گفتگ ــك واژه از  ــن ی ــرد. م می ک
کــه بــه دســت افــراد رئیــس انجمــن  گویــا، آن زن، همســر مــردی بــود  کــه چــه روی داده بــود.  داد 
ــد.  ــته بودن ــش را شکس ــتخوان های تن ــه اس ــش هم کم وبی ــا  ــود. آن ه ــورده ب کتک خ ــختی  به س
در آن هنــگام، آن مــرد از درد جلــوی خانــه اش بــه خــودش می پیچیــد. در پاســخ بــه دادخواهــی 
کــه او  گفــت: تنهــا اختــالف ســر چهــل دالر بــود، مــن بــه آن هــا نگفتــم  همســرش، رئیــس انجمــن 
گوشــمالی دهنــد و بترســانند تــا پــول را بدهــد. رئیــس انجمــن بــه  کمــی  گفتــم او را  را بکشــند ولــی 

کــه ماشــینی می فرســتد تــا شــوهرش را بــه بیمارســتان برســانند. گفــت  آن زن 
گرچــه بیشــتر  ــا آن دســت وپنجه نــرم می کردنــد. ا کــه مــردم ب ایــن نمایانگــر رویــه دشــواری بــود 
ــت  ــرای دول ــك "نیــروی مــوازی"1 و جایگزینــی ب گروه هــای قاچــاق ی ــی  گفتــه می شــود ول چنیــن 

1. Parallel Power

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



173نـوابـرازیـلیـا از فـاوال تا مجمـوعه هـا

گرفته انــد و  کنــد، امــا قاچاقچیــان ایــن خــأ را  کــه دولــت بایــد آن را پــر  نیســتند. خالئــی هســت 
هیــچ مقــام دولتــی مســئولیت را نپذیرفتــه اســت.

گروه هــای قاچــاق بــه دنبــال روش هــای ســودآور  کاهــش یافــت و  کوکائیــن  در پایــان 2007، ارزش 
کنان بــرای خدمــات و امنیــت شــکلی "مافیایــی  کــم ســا دیگــر رفتنــد و در ایــن میــان دســتمزد 
کــه او خــود را  گفت وشــنود  مــن بــا رئیــس انجمــن آشــکار شــد  " را پدیــد آورد. بااین حــال، از 
گرفتــن نوابرازیلیــا  منجــی محلــه می دانــد. او دشــواری های محلــه و نارســایی دولــت و نادیــده 
از ســوی دولــت را ســرزنش می کنــد. او نقشــه های بــزرگ و غیرواقع بینانــه  ای بــرای اشــتغال و 

ایجــاد درآمــد در ایــن محلــه دارد.
گردشــگری فاوالیــی در نوابرازیلیــا  گســترش  کــه بــرای  کنــد  کوشــش می کــرد مــرا مجــاب  وی 
کــه نیــاز بــه پشــتیبان مالــی  گــروه مدرســه رقــص برزیلــی ســامبا بپیونــدم  کنــم و بــه  برنامه ریــزی 
ایــن  یــا بیراهــه اش دربــاره  تــرس نمی توانســتم بخنــدم  از  و ســرمایه گذاری فراوانــی داشــت. 
کــه او می توانــد بــا یــك اشــاره یــك نفــر را  کنــم، چــون دیــده بــودم  خیال پردازی هــا را یــادآوری 
گردشــگران بــه  کــه می پنداشــت  کشــتن دهــد؛ ولــی ایــن روشــنگِر برداشــت نادرســت او بــود  بــه 
ســفری یک ســاعته بــرای دیــدن یــك فــاوال در یــك بخــش جنگــی خواهنــد آمــد، یــا بــرای رقــص بــه 

کــم نبــود. کشــته شدنشــان  گمــان  کــه در آنجــا  مدرســه ســامبا می آینــد 
بــه  تــا  را بنویســد  نامــش و شــماره تمــاس  کــه  او خواســتم  از  گفتگــو، هنگامی کــه  پایــان   در 
ــردم، ایــن موضــوع او را دســتپاچه  ــزد او بازگ ــاره ن ــم دوب ــاری، بتوان ــرای ی درخواســت خــودش  ب
کــرد چــون خوانــدن و نوشــتن نمی دانســت. به تازگــی )در ســال 2009( او دستگیرشــده و شــرایط 

ــت. ــد اس ــان ب ــه همچن او و آن محل

سفر زی کابو
از  یکــی  او  کــردم،  دیــدار  زی کابــو  بــا   1968 ســال  در  بــار  نخســتین  بــرای  مــن  کــه  زمانــی 
و  او چهــل ســال داشــت  آن هنــگام  بــود.  نوابرازیلیــا  رهبــران در  پایدارتریــن  و  ارجمندتریــن 
کوچــك بــه ریودوژانیــرو آمــده بــود.  رئیــس انجمــن ســکنه بــود. او در شانزده ســالگی از یــك شــهر 
ــود.  ــواده ب ــد خان ــوزده فرزن ــد پنجــم از ن ــد. او فرزن هیچ یــک از پدرومــادرش مدرســه نرفتــه بودن
کار در نیــروی دریایــی، بــرای زندگــی بــه نوابرازیلیــا آمــد. دبســتان  در بیست ونه ســالگی، پــس از 
گــون و  گونا را بــه پایــان رســاند، امــا بیشــتر بــا ســفر در سرتاســر برزیــل و رفت وآمــد بــا مردمــان 
شــنیدن دیــدگاه آن هــا، دانش انــدوزی می کــرد. ازایــن رو او از نظــر سیاســی از دیگــر افــراد آن 
ــی،  ــرق، زهکش ــرای آب، ب ــه 60 و 70 ب ــی در ده گروه ــش های  کوش ــود. او  ــر ب ــاع فهمیده ت اجتم
کــردن خیابان هــا را رهبــری و ســازمان دهی می کــرد. همچنیــن بــرای  فاضــالب و ســنگ فرش 
ســند مالکیــت زمین هــا جنگیــد و بــه نمایندگــی از مــردم بــا نماینــدگان و بلندپایــگان دولتــی 
گرفتــن زمیــن بــرای ســاخت انجمــن ســکنه  گفتگــو می کــرد. او همچنیــن نقــش برجســته ای در 

در آونیــدا ایتــاوکا و روا نوابرازیلیــا داشــت.
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کــرده بــود.  کــه او در ایراجــا بازســازی  کنــار خــودرو ونــی، روبــه روی خانــه ای  تصویــر 4-6. زی کابــو همــراه بــا وندلینــا و ونــی در 
در پشــت نیــز آپارتمــان تــازه ساخته شــده ونــی دیــده می شــود )2004(.

در هنــگام پژوهــش آغازیــن، او و همســرش، آدلینــا، ســه پســر و یــك دختــر داشــتند. او بــرای 
کــه لقــب زی کابــو را بــه او دادنــد. او و آدلنیــا  کار می کــرد و در آنجــا بــود  پلیــس نیــروی انتظامــی 
کــه ُپــر از مبلمــان بــزرگ چوبــی تیــره،  خانــه را بــه یــك ســاختمان آجــری ســه طبقه بهبــود دادنــد 
کــه در آن  ــود  گل هــای پالســتیکی ب ــر روی آن هــا  ــه ب ک پارچه هــای ابریشــمی قــالب دوزی شــده 
گرم تریــن و روشــن ترین روزهــا، ایــن  هنــگام وســایل جدیــدی شــمرده می شــدند. حتــی در 
کشــیده بــود. همیشــه یک چیــز پختنــی خــوب بــر  خانــه خنــك و تاریــك بــود و پرده هــا همیشــه 

ــه آنجــا می آمدنــد. ــاری و رایزنــی ب ــرای ی کــه دیگــران ب روی اجــاق بــود و جایــی بــود 
مــن در همــه ایــن ســال ها بــا زی و خانــواده اش تمــاس داشــتم. در آغــاز 1990، آدلینــا بــا حملــه 
کــرد و شــوهرش نیــز بــا مشــکالت قلبــی هزینه هــای پزشــکی ســنگینی داشــت. زی  قلبــی فــوت 
کســب و کار و زندگــی قاچاقچیــان شــده بــود.  بدهــکار شــده بــود و روا نوابرازیلیــا نیــز مکانــی بــرای 
افــزون بــر ایــن می خواســت بــه فرزنــدش ســرمایه ای بدهــد، ازایــن رو زی خانــه  را فروخــت و بــه 
کوچــك ویرانــه داشــت و آن را  کلبــه  کــه در آنجــا یــك  گوشــه دورافتاده تــری از فــاوال رفــت  یــك 
کنــاره نیِتــروی خانــه ای  گنــر در  کــرد. بــا بازمانــده پــول فــروش خانــه، بــرای نــوه اش، وا بازســازی 
گرانــده1 خریــد.  کامپــو  ســاخت و یک خانــه بــرای دختــرش در غربی تریــن بخــش شــهر یعنــی 

هیچ یــک از بچه هــای نخســتین ازدواجــش در نوابرازیلیــا نماندنــد.
زی آنجــا را دوســت داشــت و همــراه همســر دومــش، ماریــا2، دو دختــر بزرگســالش و دو نــوه اش 

1. Campo Grande
2. Maria
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کرد. که او از آن ها پشتیبانی می  کرد، مدت ها در آنجا زندگی  و نیز شماری از خویشاوندان 
کــه مــن بررســی دوبــاره خــود را انجــام مــی دادم )2009 – 1999(، زندگــی  در دوره ده ســاله ای 
زی کابــو ســخت تر شــد. بیمــاری قلبــی  او ســخت تر شــده بــود و پــول فراوانــی از پس انــدازش 
کــرده بــود  توانســت جراحــی قلــب  کار  را هزینــه درمــان می کــرد. چــون او در نیــروی دریایــی 
خــود را انجــام دهــد. ســرانجام در ســال 2004 بــا تهدید هــای پیوســته قاچاقچیــان خانــه اش و 

گذاشــت. کــرد. او خانــه را بــرای ماریــا و دو دختــرش بــه ارث  نوابرازیلیــا را تــرک 
کامپــو  گونکالــو1 در نیِتــروی یــا  تــرک فــاوال رویــای همیشــگِی زی کابــو بــود امــا نــه اینکــه بــه ســائو 
گرانــده یــا ایالــت شــمال شــرقی ناتــال مــکان زندگــی بــرادر و زن بــرادرش، بــرود. او می  خواســت در 
کنــد. هنگامی کــه ســرانجام در ســال 200۵  گلوریــا2، نزدیــك بــه مرکــز شــهر ریــو زندگــی  آپارتمانــی در 
کنــار پــل  کوچــك در یــك بزرگــراه،  به اجبــار از فــاوال بیــرون  رفــت، تنهــا پــول خریــدن یــك دارایــی 

بتنــی بلنــدی در ایراجــا در بخــش شــمال را داشــت.
او نخســت یک خانــه جــدا بــرای پســرش، وانــی، در پشــت ایــن خانــه ســاخت )تصویــر 4-6، 
کــرد، او پایــان هفته هــا،  کهنــه را بــرای خــودش بازســازی   خانــه ســفیدرنگ(، ســپس خانــه 
گرانــده می رفــت. کامپــو  هنگامی کــه بــه هــوای تــازه احســاس نیــاز می کــرد بــه پیــش دختــرش در 
در ســال 2008، در 79 ســالگی، زی همچنــان از اعضــای خانــواده اش پشــتیبانی می کــرد. در 
کــه َونــی ســال پیــش بــه خاطــر بیمــاری قلبــی درگذشــته  گفــت  ــودم  کــه مــن آنجــا ب کتبــر  مــاه ا
اســت، درحالی کــه بــا مراقبت هــای پزشــکی بهتــر می توانســت زنــده بمانــد. همچنیــن خالــه اش 
کــه پیــش او بــود به تازگــی از ایــن جهــان رفتــه بــود. ماریــا بــه ایراجــا آمــده بــود تــا پــس از جراحــی 
کارهــا، خریــد و آشــپزی را انجــام مــی داد،  قلــب زی، بــا او بمانــد؛ به هــرروی زی همچنــان همــه  
کردنــش در  کــه پــس از درگیــری بــا مــادرش و قهــر  کار می کــرد و پشــتیبان نــوه   اش بــود  در خانــه 

کوچــك َونــی زندگــی می کــرد. آپارتمــان 
باوجــود همــه این هــا، هنگامی کــه او را دوبــاره دیــدم، همچنــان برازنــده و آراســته بــود بــا همــان 
حافظــه خــوب، بخشــش، شــوخ طبعی و نیــروی زندگــی همیشــگی. هنگامــی او پیــاده بــا مــن بــه 
کــه مــن به ســختی بــه او می رســیدم. تصاویــر  ایســتگاه متــرو برمی گشــت آن گونــه تنــد می رفــت 

گــون زندگــی اش نشــان می دهنــد. گونا 4-8 و 4-11، زی را در زمان هــای 
گفــت، "بزرگ تریــن  هنگامــی از زی پرســیدم بــه چــه چیــزی بیــش از همــه افتخــار می کنــد، 
کــه هیچ یــک از بچه هایــم معتــاد، قاچاقچــی، زندانــی یــا آدم  کامیابــی مــن در زندگــی ایــن اســت 
کــه چگونــه آن هــا بــرای ســاختن زندگــی خــود به ســختی  گفتــه دریافتــم  کــش نیســتند." از ایــن 
گرچــه بــه ســرانجام دلخــواه نرســیده بودنــد. شــجره نامه خانوادگــی آن هــا  کرده انــد،  کوشــش 
ــك از بچه هــا و نوه هایــش اســت و  گی هــای شــغلی هری ــر 4-7( نشــان دهنده  ســواد و ویژ )تصوی

کجــا رســیده  اند. ــه  کجــا ب ــه از  ک نشــان می دهــد 
از  یکــی  کــه  اســت  برزیــل  ملــی  بانــك  بازنشســته  کارمنــد  یــك  زی،  بــزرگ  فرزنــد  واندرلــی3، 

1. Sao Gonçalo
2. Gloria
3. Wanderley
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بزرگ تریــن مؤسســات مالــی دولتــی در آمریــکای التیــن اســت. او در جاپــری1، شــهری بیــرون از 
کــه دو ســاعت از مرکــز تجــاری شــهر دور اســت. پســر و دو  کالن شــهر ریودوژانیــرو زندگــی می کنــد 
دختــرش دانش آموختــه رشــته فنــاوری اطالعــات هســتند. بزرگ تریــن دختــرش، پاتریشــیا2 بــود 

کردم. کابانا دیدار  کوپا که من با او در 
َونــی، پســر دوم زی در ســال 2007 در ۵4 ســالگی از ایــن جهــان رفــت. او بــا مســتمری اندکــی از 
ــرد،  کامــل می ک ــر دوره خدمــت خــود را  گ ــد. ا ــی )غیرنظامــی( زندگــی اش را می گذران پلیــس مدن
ــا بــه  کــرد ت کارش را رهــا  دســتمزد بازنشســتگی بیشــتری می گرفــت ولــی پیــش از بازنشســتگی، 
کار تمــام وقــت به عنــوان پیــك در شــرکتی در بخــش جنــوب بپــردازد. دارنــده ایــن شــرکت یــك  یــك 
کــرده  کــه دو دســتیار مــرد داشــت و شــرکت خــود را در هنــگام شــکوفایی دادوســتد ثبــت  زن بــود 
کشته شــده  بــود. زمانــی َونــی ایــن را بــرای مــن بازگفــت، آن زن بــه دســت یکــی از دســتیارانش 
کــرده بودنــد. َونــی از آن زمــان بیــکار بود.  کار را تعطیــل  کشــیده و  بــود و آن هــا همــه پولــش را بــاال 
گوادالوپــه3 را فروخــت و تــا هنــگام مرگــش بــا زی کابــو، در ایراجــا  گرفــت و آپارتمانــش در  او طــالق 

زندگــی می کــرد. او دایــی و دوســتدار پاتریشــیا، نــوه زی بــود.
گنــر، در نیِتــروی در یــك محلــه بســته زندگــی می کنــد. او بــا پــوِل فــروش  بزرگ تریــن بچــه َونــی، وا
کرده و ســاختند.  گنــر یک خانــه چوبــی زیبــا و ســاده را طراحی  خانــه  زی، زمینــی خریــد. َونــی و وا
کار اســت. همســرش در یــك  کولــر خــودرو اســت و درآمــدش از ایــن  گنــر یــك مکانیــك ماهــر  وا
ــرش،  کوچک ت کار می کنــد. خواهــر  ــران قیمــت در همــان اطــراف  گ ــد  ــز خری ــك مرک بوتیــك، در ی
ماریانــا4، یــك ســال بــه آموزشــکده  حقــوق رفتــه بــود ولــی دوره خــود را بــه پایــان نرســانده بــود. او 
کاندیدومنــدز۵ در نیِتــروی رفــت و طراحــی مــد خوانــد. وقتــی درســش را بــه پایــان  بــه دانشــگاه 
ک را  ح هــای پوشــا ــرد. او طر ک ــدازی  ــا ســرمایه خــودش راه ان ک را ب رســاند، یــك تولیــدی پوشــا
کنــار می بــرد و ســفارش می گرفــت و وســایل موردنیــاز را  گوشــه و  گــون  گونا بــه فروشــگاه های 
کــه  توانســت در  کار را چنــان خــوب انجــام مــی داد  می خریــد، بــرش مــی زد و می دوخــت. او ایــن 
کنــد. مــادر و مادربزرگــش در  ــاز  کار می کــرد، فروشــگاهی ب کــه زن بــرادرش  همــان مرکــز خریــدی 
ــرد.  ــه حســاب ها و هزینه هــا رســیدگی می ک ــده اش ب ــد و پدرخوان کمــك می کردن ــه او  فروشــگاه ب
کســب وکار رو بــه شــکوفایی بــود و هنگامــی مــن بــه فروشــگاه رفتــم، زنــان  بــه نظــر می رســید 
بــرای جشــن های ویــژه خــود  را  گونــی  گونا کــه جامه هــای مهمانــی  فراوانــی در  آنجــا بودنــد 

کوچك تریــن دختــر َونــی، ِلتیشــیا6، بیست ویک ســاله و دانشــجو اســت. انتخــاب می کردنــد. 
ــود. او  ــواده ب ــد، دردسرســاز خان ــرق دار " می خواندن ــه او را "ســیم ب ک ــا،  ــو، واندلین کاب دختــر زی 
ــال  ــج س ــس از پن ــاند، پ ــان برس ــه پای ــتان را ب ــه دوره دبیرس ک ــرد  ــش می ک کوش ــادرش  ــه م بااینک
کنــون او در دهــه ۵0 زندگــی خــود  کــه یــك آرایشــگر شــود. ا کــرد. آرزویــش ایــن بــود  مدرســه را رهــا 

1. Japeri
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5. Candido Mendes
6. Leticia
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گفتــه  کــه بــه  کارمنــدان دولــت اســت زندگــی می کنــد  کــه ویــژه  کروز1 در بخشــی  اســت و در ســانتا
او خســته کننده و دورافتــاده اســت ولــی امــن اســت. مــکان زندگــی او دو ســاعت بــا خــودرو از 
کــه  کار می کــرد  کافــه  یــک آموزشــگاه  مرکــز ریــو دور اســت و بــا اتوبــوس بســیار بیشــتر اســت. او در 
کوچــك یــك مرکــز فرهنگــی تــازه  راه انــدازی  کتابخانــه  پــس از بازنشســته شــدن تــا ســال 2006 در 

ــود. ــدرا2 ب کاخ تابســتانی امپراطــور برزیــل، ُدم ِپ ــر  کــه پیش ت ــرد  کار می ک شــده 

کابو سال 2003 تصویر 4-7. شجرنامه زی 

کــه پســر نوجوانــش را از دردســر بــه دور نگــه  کوشــش می کــرد  واندلینــا به عنــوان یــك مــادر تنهــا، 
کالس هایــش نمــی رود، چــون  کــه پســرش بــه  کــه دیرزمانــی نمی دانســت  گفــت  دارد. او بــه مــن 
کار می کــرد و دل آســوده  ــا او تکالیفــش را  ــود. ازایــن رو هــر شــب ب ــزارش نــداده ب گ ــه او  مدرســه ب
کالس هایــش مــی رود. او یــك بازیکــن خــوِب فوتبــال در دبیرســتان بــود و  کــه او بــه  می شــد 
کــه مدرســه را رهــا نکنــد. او یــك بورســیه از یــك مدرســه  فوتبــال  همیــن، انگیــزه ای نیرومنــد بــود 
کــه بــه دســت یــك بازیکــن بومــی سرشــناس اداره می شــود و پیش تــر بــا تیمــش بــه ســوئیس  دارد 
کنــد. واندلینــا بــا افتخــار عکس هــای  ســفرکرده اســت تــا در یــك رقابــت بین المللــی شــرکت 
کارتــر3، رئیــس جمهــور پیشــین  گــون از جملــه بــا جیمــی  گونا فوتبالــی او را بــا افــراد شناخته شــده 
گفــت  آمریــکا، نشــان مــی داد. بااین حــال، هنگامــی در ســال 2008 بــرای دیــدن واندلینــا رفتــم 
کار نمی کــرد و تنهــا دنبــال  کــرده بــود و  کــه همه چیــز به هم ریختــه اســت. پســرش تــرک تحصیــل 

1. Santa Cruz
2. Dom Pedro
3. Jimmy Carter
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کار همیشــگی اش شــده بــود. پس ازاینکــه  دایــی اش،  دردســر می گشــت و جنــگ و درگیــری 
کنــد. همین کــه هجــده  کار  َونــی، درگذشــت، او بــه خانــه پدربزرگــش در ایراجــا رفــت تــا در آنجــا 

ســاله شــود می توانــد بــه ســربازی بــرود شــاید خــودش و همــه خانــواده از دردســر رهــا شــوند.
ــان نرســاند.  ــه پای ــی آن را ب ــه دانشــگاه رفــت ول کوچک تریــن پســر زی، واندینــی، چنــد ســالی ب
کار می کنــد. او  کروز زندگــی می کنــد )بخــش غــرب( و در یــک اداره نقلیــه موتــوری  او در ســانتا
ــت و  ــویی نبس ــد زناش ــز پیون ــت. او هرگ ــارکت داش ــی مش ــت های محل ــادرش در سیاس ــد م مانن
کنــد. کــه او ازدواج  بچــه  نــدارد امــا بــه مــدت دو ســال نامــزد داشــت. خانــواده اش  دوســت دارنــد 

 هــر دو دختــران زی کابــو از زن دومــش بــا ماریــا، هنــوز در خانــه زی در نوابرازیلیــا زندگــی می کننــد. 
کــرده و یــك دوره رایانــه را در دانشــکده فنــی  ســاندرا1، دختــر نخســت، دوره دبیرســتان را تمــام 
کــردن دو دختــر  گذرانــد، ولــی هنــوز بیــکار اســت و همچــون مــادری تنهــا مشــغول بــزرگ  ملــی 
کوچك تــر ماریــا بــه نــام ســوالنگ4، هرگــز  کاترینــا3 اســت. دختــر  کارولیــن2 و  خــود بــه نام هــای 
کــه بســته شــد و ســپس  کار می کــرد تــا زمانــی  دبیرســتان را تمــام نکــرد. او در بــازی بینگــو۵ )دبرنــا( 
گذشــته، صاحــب  بــه دیگــر بازی هــای بینگــو رفــت تــا وقتی کــه آن نیــز بســته شــد. او در ســه ســال 
گاه گاهــی بــه آن هــا ســر می زنــد. زی از  کــه یــك فروشــنده اســت  ســه فرزنــد شــده بــود و پــدر آن هــا 

کمــك می کنــد. نظــر مالــی بــه هــردوی آن هــا 

نوابرازیلیای امروزی
کنــار می آیــد.  کــه آیــا بــا آنچــه در نوابرازیلیــا می گــذرد  گفتگویــی در ســال 2008، از زی پرســیدم  در 
ــر  ــه زی ک ــت  ــورادو هس ــش آل ــگی در بخ ــس همیش ــتگاه پلی ــك ایس ــون ی کن ــه ا ک ــت  گف ــن  ــه م او ب
گــردان ســوم اســت؛ ولــی ایــن هیچ گونــه امنیتــی بــرای ســکنه فراهــم نکــرده  فرمــان فرمانــده 
بــزرگ  بیاینــد. ســاختمان  بیــرون  پلیــس  ایســتگاه  از  کــه  پلیس هــا می ترســند  اســت، چــون 
کــه زی امیــدوار  بــود آن را یــك انجمــن ســکنه جدیــد بــا یــك مهدکــودك، مدرســه  ذخیــره آب 
کنــون یــك  کنــد، ا کلینیــك و یــك ورزشــگاه روبــاز بــرای جوانــان  )دبســتان، فنــی و حرفــه ای( و یــك 

ــزرگ اســت. ــرد آن یــك پارکینــگ ب گ گردا ــه  ک کلیســای پروتســتانی شــده اســت 
ــر  ــتم از دوروب ــازه خواس ــی از او اج ــه هنگام ک ــازه انجمــن  ــاره رئیــس ت ــه درب ک مــن از او پرســیدم 
گفته هــای  کــرد، چــه دیدگاهــی دارد؟ بــر پایــه  عکــس بگیــرم بــا مــن آن گونــه مؤدبانــه رفتــار 
کــه از  کشــور اســت  زی، رئیــس تــازه، دســتیار یکــی از ســرکرده های نیرومنــد مــواد مخــدر در 
گماشــته از انجــام  کــه در ریاســت اجتمــاع  زنــدان فرمــان می دهــد. آن رئیــس بــزرگ، هرکســی را 

کــرد. دســتوراتش ســرباز زنــد، او را بــرای پندآمــوزی دیگــران نیســت و نابــود خواهــد 
کــه در نوابرازیلیــا  کــه نیــروی امنیــت ملــی نزدیــک ســه ســال اســت  گفــت  زی همچنیــن بــه مــن 

1. Sandra
2. Caroline
3. Catarina
4. Solange
5. Bingo Game
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کیســه  های شــنی ســاختند و پشــت  گرفتــه اســت. آن هــا در ورودی نوابرازیلیــا یــك ســنگر از  جــای 
گفتــه زی، بااین وجــود قاچــاق مــواد در بخش هــای  گرفته انــد. بــه  آن، بــا تفنگ هــای ُپــر ســنگر 

کمتــر و آرام تــر اســت. گســترده اســت ولــی در ناحیــه ورودی  باالتــر تپــه همچنــان 
کتبــر، حول وحــوش انتخابــات بحث برانگیــز شــهردار،  کتبــر 2008، در روز یکشــنبه ۵ ا در آغــاز ا
گروه هــای مــواد مخــدر پیمــان  خ داد. هنــگام مبــارزات سیاســی،  بزرگ تریــن درگیــری در فــاوال ر
کوشــش  کار همــه  کننــد و بــرای انجــام ایــن  کــه بــرای نامزدهــای ویــژه ای رأی جمــع  می بســتند 
گذاشــتن پوســتر و نوشــتن شــعار تبلیــغ نامزدهــای سیاســی تنهــا در ســتاد  خــود را می کردنــد. 
مــورد حمایــت  نامــزد  از پوســترهای  پــر  را  آنــان درودیــوار محلــه  ولــی  بــود  انتخاباتــی مجــاز 
کــردن آن هــا بــه آنجــا می آمــد و آن هــا را از میــان می بــرد. بــرای  کردنــد. پلیــس بــرای پــاره  خــود 
پاســداری آســایش و نظــم در ایــن جــو سیاســی، نیرو هــای امنیــت ملــی بــه ریــو فرســتاده شــدند 

کننــد. کنتــرل  کــه بیــش از همــه آمــاده خشــونت بودنــد را  تــا فاوالهایــی 
به ســوی  آوینــدا  خیابــان  از  هنگامی کــه  بــروم،  دوناریتــا  دیــدن  بــه  می خواســتم  کــه  روزی 
کــه همگــی آنجــا ایســتاده بودنــد و  گروه هــای ارتشــی را دیــدم  بــاال می رفتــم،  فروشــگاهش 
ــا  ــه پ ــن و چکمه هــای بلنــد ب ــه ت ــرم پشــمی ب ــرد و ن گ کاله هــای  ــرم و ســبزرنگ،  ک یونیفرم هــای 
گونــه خبــردار رژه می رفتنــد  ــان آســفالت، بــه  داشــتند. ایــن مــردان جــوان هنگامی کــه در خیاب
ــه  ــد ب ــام می دادن ــود را انج ــره خ ــای روزم کاره ــه  ک کنان  ــا ــیدند. س ــر می رس ــه نظ ــفته ب ــی آش کم
کــه بــا بــودن ایــن  کنان از ایــن انــدک فضــای آرامشــی   آن هــا توجهــی نمی کردنــد. برخــی ســا

ســربازان برپاشــده بــود خرســند بودنــد. ایــن حضــور تــا روز انتخابــات ادامــه داشــت.
بخشــی از ایــن برنامــه حضــور نظامــی، نشــان دادن دوســتی خــود بــه اجتمــاع از راه فراهم آوردن 
کنان آن محــل بــود. ســربازان جــوان بــه بهتریــن روی ایــن  خدمــات رایــگان بســیار بــرای ســا
ــد و  ــرده بودن ک ــا  ــو برپ ــد. آن هــا میــز و صندلی هــای تاشــو را در پراســا دوِترک کار را انجــام می دادن
کنان انجــام می دادنــد و بــه آن هــا در پرکــردن  آزمایش هــای رایــگان قنــد و فشــارخون را بــرای ســا
کمــك می کردنــد و خدمــات فــراوان دیگــری را ارائــه  گرفتــن ســندهای قانونــی،  برگه هــا بــرای 
ــغول  ــروه مش گ ــك  ــد، ی ــا بودن ــر در آنج ــا 4 بعدازظه ــح ت ــاعت 9 صب ــرروز از س ــا ه ــد. آن ه می کردن
کنان بودنــد، بقیــه همچنــان در بــاال و پاییــن و ســوی چــپ خیابــان اصلــی  ارائــه خدمــت بــه ســا

رژه می رفتنــد.
کنونــی انجمــن ســکنه را بــه مــن داد و مــن بــه دیــدار او رفتــم. هنگامی کــه   دوناریتــا، نــام رئیــس 
کــه  از مــن خواســت  او  برنامــه مــن نشــان داد.  بــه  کــردم، عالقــه فراوانــی  گفتگــو  رئیــس  بــا 
گرفتــه بــودم، بــه او نشــان دهــم. او بــه مــن  کــه پیــش از زاده شــدن او از محلــه  عکس هایــی را 
کــه اداره امــور عام المنفعــه می خواهــد لوله هــای فاضــالب بزرگ تــر در آوینــدا نوابرازیلیــا  گفــت 
کــه رئیــس جمهــور، لــوال2، از ســال  کــه بخشــی از برنامــه  رشــد شــتابانPAC( 1(  اســت  گــذارد  کار 

کــرد. 2007 آن را آغــاز 

1. Program of Accelerated Growth
2. Lula
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تصویر 4-8 زی کابو در دهه 1950 وقتی در نیروی دریایی بود.

که رئیس انجمن سکنه نوابرازیلیا در دهه 1960 بود. تصویر 4-9. زی کابو زمانی 
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کنــد امــا هرگــز نتوانســت بــا مــن  گرفتــن، مــرا همراهــی  کــه در هنــگام عکــس  او پیشــنهاد داد 
کــه بــرای نخســتین بــار بــود  کارهــای پربــار دولــت شــگفت زده شــدم  بیایــد. مــن از دیــدن برخــی 
کــه در چهــل ســال در آنجــا دیــدم. ایــن می توانســت یــك دریچــه رو بــه آینــده نوابرازیلیــای و 
کــه دولــت به طــور پایــدار و همیشــگی در ایجــاد صلــح و خدمــات  دیگــر مکان هــای مشــابه باشــد 

انســانی در فاوالهــا متعهــد شــده بــود.
هنگامی کــه از زی کابــو دربــاره آنچــه دیــده بــودم و برنامــه تــازه رشــد شــتابان پرســیدم، او بــه آن 
کاســتی های آن می گفــت. در پاســخ بــه پرســش مــن دربــاره اینکــه آیــا هــر برنامــه  بدبیــن بــود و از 
گام درســتی بــردارد پاســخ داد: "مــن بــه  دولتــی یــا سیاســتمدار دولتــی می توانــد بــرای نوابرازیلیــا 
هیچ یــک از آن هــا از بــاال تــا پاییــن، از  پلیــس تــا پروتســتان ها و نیروهــای امنیــت ملــی، اعتمــادی 
نــدارم... هنگامــی آن هــا بــا مــن خــوب رفتــار می کننــد، مــن شــك می کنــم و می دانــم یــا رأی مــن 

کننــد یــا هــردو..." را نیــاز دارنــد یــا می  خواهنــد مــرا چپــاول 
کــه بتوانــد به تنهایــی همــه آن ساخت وســازها را انجــام دهــد و  کنون کــه او بســیار پیــر اســت  ا
کننــد. او بهتریــن اتــاق را بــه خالــه  کار  کارگــری بگیــرد تــا در خانــه اش  َونــی هــم مــرده اســت، بایــد 
ــده  ــه زن ــه خال ــد هنگامی ک ــاق را مانن ــود، زی آن ات ــده ب ــزد او آم ــش ن ــش از مرگ ــه پی ک ــود  داده ب
بــود نگه داشــته بــود و در آنجــا نمی خوابیــد. پــس از نگهــداری از اجتمــاع و خانــواده اش در ایــن 

ــد. ــرای نگهــداری از خــودش می گذران کنــون روزگار ســختی را ب ســال ها، او ا
کــه فــاوال را زودتــر رهــا نکــرده اســت. آن هــا  کــرده اســت  کوتاهــی  فرزندانــش می پندارنــد پدرشــان 
ــرای آن هــا ســخت  کــرد. ب کوشــش  نمی تواننــد بفهمنــد چــرا او در فــاوال این همــه زمــان مانــد و 
کننــد در آن روزهــای دشــوار نخســتین، زندگــی در آنجــا چگونــه بــوده اســت و  کــه درك  اســت 

کــه مفهــوم این هــا را دریابــد. کامیابــش پاتریشــیا ســخت تر بــود  ــرای نــوه   ب

گفتگو با من در پشت بام خانه اش در نوابرازیلیا در سال 1999. تصویر 4-10. زی کابو در حال 
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گفتگو با من بر روی صندلی نهارخوری اش در ایراجا در سال 2008. تصویر 4-11. زی کابو در حال 

کار به حومه شهر برگشته بودند. که برای فرار از خشونت و نداشتن  تصویر 4-12. خانواده ای از نوابرازیلیا 
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آیا بیرون از ریو همه چیز بهتر است؟
گریختنــد.  کردنــد و از خشــونت آنجــا  بســیاری از خانواده هــا در نوابرازیلیــا همه چیــز خــود را رهــا 
کــه بــه زادگاه خــود برگشــتند دیگــر بــه نوابرازیلیــا برنمی گردنــد امــا  کســانی  گرچــه بســیاری از 
ک  کــردن خــورا کمتــر و همچنیــن فراهــم  کار  کــه در آنجــا نســبت بــه اطــراف شــهر  می داننــد 

اســت. مشــکل تر 
کــه چنــد ســال پیــش از نوابرازیلیــا بیــرون آمدنــد  تصویــر 4-12 یــك خانــواده ای را نشــان می دهــد 
کوچــك در پیرامــون شــهر جائــو ِپســوا1، مرکــز ایالــت پارایبــا در شــمال شــرق خریدنــد.  و خانــه ای 
گرفتــن بــه یــك  کاری برایشــان نیســت و زندگــی بســیار ماللت انگیــزی دارنــد. حتــی خــو  هیــچ 
ــا،  ــت. ماری ــده اس ــا ش ــکاری آن ه ــزوا و بی ــه ان ــود مای ــه خ ک ــرده  ک ــرده تر  ــا را افس ــزرگ آن ه ــهر ب ش
شــرکت کننده پژوهــش  آغازیــن، از تندرســتی برخــوردار نیســت و آن هــا نــه بــه یــك درمانــگاه 

ــد. ــان دارن ــرای درم ــی ب ــه پول ــد و ن ــی دارن دسترس
ــورت2 رفتنــد. آن هــا در حومــه  گراندون ــز ریــو  ــال، مرک ــه نات ــرای زندگــی ب ــرادر زی و همســرش ب  ب
گرمســیری و ایــوان  شــهر زمینــی خریــده و یک خانــه دوطبقــه دوست داشــتنی بــا یــك باغچــه 
کاشــی کاری شــده بــر روی آن ســاختند. آن هــا بســیار مهمان نــواز بودنــد و از مــن پذیرایــی خوبــی 
کاِر خــود در ریــو و دســتمزد بازنشســتگی  می تواننــد  کردنــد. آن هــا بــا پس انــداِز درآمــد حاصلــه از 
کــه یــك اتــاق بــا ســرویس بهداشــتی جــدا بــرای زی کابــو  کننــد. تــا جایــی  در آنجــا به خوبــی زندگــی 
کنــد. زی ســالی یــك مــاه بــه دیــدن آن هــا  ســاختند و از او خواســته اند بــرای همیشــه آنجــا زندگــی 
کــه از ســر رفتــن حوصلــه  کنــد. او می گویــد  مــی رود امــا نمی توانــد بــرای همیشــه در آنجــا زندگــی 

در آنجــا خواهــد مــرد و نیــاز بــه نیــرو و آهنــگ زندگــی شــهر بــزرگ دارد.

1. Joao Pessoa
2. Rio Grande do Norte
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كاسیاس دوكو ِد 

فاوالها و لوتیامنتوها
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کالبــدی  کاربــرد، تعریــف و بازتعریــف می شــود، جنبه هــای  کــه فضــا و معنــا بــا  درســت همان گونــه 
کــه زندگــی در آن چگونــه می گــذرد. عکس هــای ایــن  یــک اجتمــاع محلــی نیــز نشــان می دهــد 
گنــگ  گفته هــای داســتان تلــخ انسان هاســت. در ادامــه داســتانی  گفته هــا و نا فصــل بیان کننــده 
کاســیاس  اســت ادامــه می دهیم. کــه یکــی از فاوالهــای  و تاریــک را بــا بررســی زندگــی در ویــال ُاپراریــا1 
شــدم؛  دگرگونی هایــی  متوجــه  بی درنــگ  ســال،  ســی  از  پــس  ُاپراریــا  ویــال  بــه  بازگشــتم  بــا 
کاشــی کاری شــده، ســیم های بــرق و تلفــن و بهبــود  خانه هــای خشــتی محکــم، ســقف های 
تســهیالت ورزشــی و میــدان همگانــی محــل از ایــن دســته بــود. هنگامی کــه بــه بــاالی تپــه نــگاه 
کثــر آن هــا بــه  کــم و انبــوه شــده بــود، خانه هــا بهتــر و ا کــه محلــه بســیار مترا  کــردم، متوجــه شــدم 
ــواره در  ــای ماه ــای آب و دیش ه ــه مخزن ه ک ــد  ــده بودن ــه تبدیل ش ــه طبق ــا س ــای دو ی خانه ه
ــادك بــود  کــه در حــال پــرواز دادن یــك بادب ــان بــود و پســربچه ای را دیــدم  پشــت بام آن هــا نمای
کلیســای جدیــد و همین طــور میــدان مرکــزی نوســازی، ســنگفرش و نقاشــی  )تصویــر 4-۵( . 

ــر ۵-۵(. گرفــت )تصوی شــده آن چشــم مــرا 
کــِم مــردم در میــان روز، در آن خیابان هــای بســیار  آنچــه در نــگاه نخســت چشــمگیر بــود، شــمار 
ــس از  ــه هیچ ک ک ــد  ــل نشــان می ده ــن فص ــا، در ای ــن عکس ه ــه ای ــن ب ــی ریزبی ــود. نگاه ــوه ب انب
پله هــای دامنــه تپــه پشــِت میــدان همگانــی به ســوی خانه هــا بــاال نمــی رود. حتــی یــك نفــر در 
کــه در خیابــانِ   کســانی هــم  مرکــز محلــه ورزش نمی کنــد یــا بــه آنجــا رفت وآمــد نــدارد. انــدک 
کجــا  جلــوی آن جایــگاه بودنــد، همدیگــر را نمی شــناختند. آن خونگرمــی و خــوش مشــربی 

رفتــه بــود؟
کــه در راه  ســی ســال پیــش، آن  خیابان هــا ُپــر از تکاپــو و میــدان همگانــی ُپــر از مردمــی بــود 
گفتگــو بودنــد. یــك شــهربازی در آنجــا بــود  کار، مدرســه، ورزش و خریــد در حــال رفت وآمــد و 
کــم بــود.  کنــون این هــا دیگــر نبــود و یــك حــس ســاختگی  و واهمــه بــر اجتمــاع حا )تصویــر۵-3(. ا
کنــون جاافتــاده بــه نظــر می رســید. ایــن فــاوال محاصــره  کــه پیش تــر نابهنجــار بــود، ا چیــزی 

1. Vila operaria
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ــرده  ــای ن ــده و پنجره ه ــای قفل ش ــای بســته، دروازه ه ــده اســت. همــه مــردم در پشــت دره ش
گلوله هــای فرورفتــه در  کنیــد، می توانیــد جــای  نــگاه  گــر موشــکافانه تر  ا پنهان شــده اند.  دار 
کنــاِر مرکــز اجتماعــات و لکه هــای خــون ریختــه شــده بــر روی پیــاده رو جلــوی آن را ببینیــد. 
کاســیاس   داســتان  با این حــال،  اســت.  خشــونت  بــا  زندگــی  کننــده  نمایــان  عکس هــا  ایــن 

کومبــا یــا نوابرازیلیــا نیســت. کاتا بی شــباهت بــه داســتان 
ــال  ــا او در س ــه ب ک ــاع،  ــن اجتم ــجاع در ای ــگری ش ُکنش ــرا،  ــای ژانی ــر ۵-1 و ۵-2، عکس ه تصاوی
نیرومنــد و جســور در جلــوی  او  را نشــان می دهــد. در نخســتین عکــس،  آشــنا شــدم   1969
کــه در ســال 200۵ آن را  کــه بــا توانایــی بــرای آن جنگیــد. در عکــس دوم  آموزشــگاهی اســت 
کــه او همــان زن عکــس پیشــین  گرفتیــم، به ســختی می تــوان پــی بــرد  باهــم در جلــوی خانــه اش 
کــه او  کــی از شکســت و ناامیــدی اســت. ســخن ایــن نیســت  اســت. چهــره و حالــت وی، حا
ــزوای بدشــگونی  ــر شــده اســت، بلکــه در چگونگــی و شــیوه ایســتادن او حــس تســلیم و ان پیرت
کنــد  ــه ای زندگــی  ــد در خان کــه دیگــر نمی توان ــه ایــن فرجــام رســیده اســت  دیــده می شــود. او ب
کــه در آن ده  کــه خــودش ســاخته بــود و 2۵ خواهــر و بــرادرش آنجــا بزرگ شــده اند. خانــه ای 
گســترش داد تــا بــرای دو دختــرش و خانــواده  آن هــا اتــاق نــو  کــرده و آن را  بچــه اش را بــزرگ 
او  کــرده اســت.  او نگهــداری  ناتوانــش و پســر معلــول  از خالــه  آنجــا  بســازد، او همچنیــن در 

ک اســت. گــر بتوانــد از آنجــا دور شــود. ایــن بســیار بیمنــا می خواهــد ا
کــه  کنــد  ژانیــرا پــس از ســال ها دادخواهــی در دادگســتری توانســت از راه آزمایــش DNA ثابــت 
گذشــته اش، پــدر چهــار بچــه اش اســت و او به عنــوان بیــوه  ژوزه باربوســا1، همــدم و همــراه پــرکار 

1. Jose Barbosa

پراریا.
ُ
گار آموزشگاه در سال 1968، جلوی آموزشگاه شهرداری ویال ا تصویر 5-1. ژانیرا )سوی چپ( و آموز
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کنــد. بچه هایــش  کار در شــورای شــهر دریافــت  آن مــرد می توانــد مســتمری او را بــرای ســه دوره 
نیــز واجــد شــرایِط دریافــت بخشــی از دارایی هایــش خواهنــد بــود. او در پتروبــراس1، بانــك برزیل، 
کســی بــا چنیــن دارایی هایــی  کــه  کوریوســت2، تلــه مــار3 ســهام داشــت. دادگاه بــاور نکــرد  الیــت، 
کــه بــه قــالب دوزی جعبه هــای دســتمال کاغذی  شــریك زندگــی زنــی در ویــال ُاپراریــا باشــد، زنــی 
کــه ژانیــرا بــه آن هــا نشــان داده  و آذیــن ســبدها می پــردازد. آن هــا دربــاره اعتبــار بنچــاق زمینــی 
ــه او و همســایگانش از ســال 1980 مالیــات زمین هــا را  ک ــد  ــاور نمی کردن ــود، شــک داشــتند و ب ب

کنان فاوالهــا ســازگار نبــود. داده انــد. ایــن بــا برداشــت آن هــا از ســا
کــه  کــه او از امــالك و دارایی هــای باربوســا می گیــرد می توانــد بــه مکانــی امن تــر بــرود  بــا پولــی 
ــی پــس از آزمایــش DNA نیــز رونــد دادرســی  ــرای ســالمت جســمی و روحــی او بهتــر اســت؛ ول ب
کشــید. بــرای تســریع ایــن رونــد، ژانیــرا و بچه هــای باربوســا از  کتبــر 2008 بــه درازا  همچنــان تــا ا
همســر نخســتش دربــاره تقســیم دارایی هــای او بــه ســازش رســیده بودنــد و بــا یــك وکیــل قــرارداد 

کنــد ولــی هنــوز بــه هیــچ ســرانجامی نرســیده اند. بســتند تــا بــه ایــن پرونــده رســیدگی 

1. Petrobras
2. Correios
3. Telemar

پراریا در سال 2005.
ُ
تصویر 5-2. من و ژانیرا در جلوی خانه اش در ویال ا
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کمک هــای داوطلبانــه بــرای تهیــه هزینــه معلمــان مدرســه مــورد اســتفاده  پراریــا بــرای افزایــش 
ُ
تصویــر 3-5. شــهربازی ویــال ا

کنــده در دامنــه تپــه نیــز  کلبه هــای پرا گــروه پژوهشــی مــا در ســمت چــپ و اتومبیــل مــا در پشــت، و  گرفــت. یــک عضــو از  قــرار 
در زمینــه دیــده می شــود )1968(،

پراریــا در ســال 2001. خانه هــا بــه خانه هــای آجــری چندطبقــه تبدیــل شــده اســت، سیم کشــی بــرق و 
ُ
تصویــر 4-5. ویــال ا

تلفــن نیــز دیــده می شــود.
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کنــار آن، در ســال 2000، در جــای شــهربازی قدیمــی  تصویــر 5-5. مرکــز ســالمت و بهداشــت محلــه و زمیــن فوتبــال محصــور 
گروه هــای مــواد مخــدر قفل شــده و خالــی مانــده اســت. ــا خشــونت های  ســاخته شــده اســت و ب

یافتن ژانیرا
ــد  ــوار خواه ــرا دش ــردن ژانی ک ــدا  ــه پی ک ــتم  ــتم می دانس ــو برگش ــه ری ــال 1999 ب ــه در س هنگامی ک
کــه او در آن زندگــی می کــرد یــك "ســکونتگاه خودخواســته"1 بــود، یــك ســکونتگاه  بــود. اجتماعــی 
کارگــران(  پراریــا" )دهکــده 

ُ
ا "ویــال  یــا  ایــده آل"2  "ویــال  آن  مــردم  کــه  تصرفــی سازماندهی شــده 

کــه آیــا ایــن ســکونتگاه هنــوز پایــدار اســت، هنــوز آنجاســت یــا  می نامیدنــد.3 مــن نمی دانســتم 
کنــم، چــون از ســال 1973  آیــا آن فــاوال هنــوز همــان نــام را دارد. نمی  توانســتم خانــه اش را پیــدا 

تنهــا چنــد بــار بــه آنجــا برگشــته بــودم.
کاســیاس نامیــده می شــود، یــك  کــه  کاســیاس،  برخــالف دیگــر محله هــای پژوهــش، دوکــو ِد 

1. intentional settlement
2. Ideal Vila
گروهــی از خانه هــا در اطــراف یــک حیــاط یــا در امتــداد دو طــرف یــک  کــه در آن  گفتــه می شــود  3. ویــال )Vila( بــه ســکونتگاهی 

کوچــه باریــک قرارگرفته انــد.
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کنــون بایکســادا فلومینیــزه1  کــه ا کامــل اســت، یکــی از 16 شــهری  فــاوال نیســت چه بســا شــهری 
ــر دیگــر محله هــای بررسی شــده، از  کاســیاس در براب )زمین هــای پســت( را تشــکیل می دهنــد. 
مرکــز ریــو دورتــر اســت. در هنــگام پژوهــش آغازینــم، در ایالتــی جــدا یعنــی ایالــت ریودوژانیــرو بــود 
گوانابــارا قــرار داشــت، ایــن ایالــت زمــان پایتخــت  کومبــا و نوابرازیلیــا در ایالــت  کاتا در حالی کــه 

بــودن شــهر ریــو یــك ناحیــه فــدرال بــود.2
کــه مالکیــت مســکن چــه دگرگونــی در زندگــی فقــرای شــهری ایجــاد  مــن می خواســتم بدانــم 
ایــن شــهر،  را داد.  ایــن پرســش  بــه مــن مجــال بررســی  کاســیاس  برگزیــدن شــهر  می کنــد و 
در  زمین هــا  ارزش  و  بــود  مانــده  غیرمســکونی  آن  از  فراوانــی  بخــش  و  بــود  تــازه  کمابیــش 
هیچ گونــه  کــه  پیرامونــی  محله هــای  ایــن  بــود.  پاییــن  بســیار  توســعه نیافته  بخش هــای 
نداشــتند،  را  شــهری  خدمــات  دیگــر  یــا  شــده  ســنگفرش  خیابان هــای  بــرق،  آب لوله کشــی، 
کــه "قطعــات بــدون خدمــات "3 یــا  کوچکــی از زمین هایــی تفکیــک  شــده بودنــد  بــه قطعــات 
لوتیامنتوهــا نامیــده می شــد. مــن بــا تقســیِم نمونــه میــان ایــن لوتیامنتو هــا و فاوالهــا، یــك 
از  برگزیــدن ۵ نمونــه  بــرای  از نقشــه های شــهری  کــردم.  آزمایشــی4 را چیدمــان  ح شــبه  طــر
کــردم و آن هــا را بــا ســه فــاوالی دیگــر آن زمــان در شــهر  فقیرتریــن ایــن قطعــات بهره بــرداری 

می دهــد. نشــان  را  برگزیــده  فاوالهــای  و  محله هــا  ایــن  تصویــر6-۵  کــردم.  همســنجی 
ــول  ــدک پ ــان ان ــا هم ــد ت کردن ــم  ــران فراه ــرای مهاج ــی ب ــا مجال ــا، لوتیامنتو ه ــه فاواله ــه وارون ب
کننــد.  خــود را بــر روی مالکیــت زمیــن یــا اجــاره آن از مالــك دیگــر بــه روش قانونــی ســرمایه گذاری 
کمــی برایشــان ماند تا از آن برای ســاخت خانه هایشــان،  کــه پــول  کار ایــن بــود  جنبــه منفــی ایــن 
ک و ســرپناه  کننــد. از دیــد خــورا ک و دارو یــا پرداخــت هزینه هــای مدرســه اســتفاده  خریــد خــورا
گزینــه فــاوال بهتــر بــود ولــی ناامنــی بیشــتری در درازمــدت بــه همــراه داشــت. مــن  کوتاه مــدت  در 

کدام یــک در درازمــدت راهبــرد بهتــری خواهــد بــود. کــه  کنجــکاو بــودم بدانــم 
کــه او را بشناســد، بنابرایــن تنهــا  کســی را نمی شــناختم  ژانیــرا تلفــن نداشــت و مــن در ریــو 
باشــد.  آنجــا  هنــوز  او  کــه  باشــم  امیــدوار  و  بگــردم  خانــه اش  دنبــال  کــه  بــود  ایــن  چــاره ام 
کنــار خانــه  ایســتاده  کــه بــا بچه هایــش جلــوی خانــه و جلــوی مدرســه  عکس هــای قدیمــی اش را 
کــرده بــود تــا پــوِل معلمــان مدرســه   کــه انجمــن ســکنه برپــا  بــود، همچنیــن عکــس شــهربازی را 

را در آورد، بــا خــود آورده بــودم.

1. Baixada Fluminense
کنــون بحث برانگیــز  کــه تا 2. ایــن دو دولــت در ســال 1979 بــه هــم پیوســتند و دولــت جدیــد ریودوژانیــرو را تشــکیل دادنــد، حرکتــی 

باقی مانــده اســت.
3. Unserviced Lots
گونــه  کنتــرل بــوده ولــی آرایــش آزمودنی هــا بــه  گــروه  ح        هــای شــبه آزمایشــی دارای یــک یــا چنــد  Quasi-Experimental .4: طر
تصادفــی انجــام نمی پذیــرد. در ایــن نــوع روش پژوهــش، هــدف نزدیــک  شــدن بــه پژوهــش تجربــی راســتین اســت؛ امــا چــون 
کنتــرل یــا دســت کاری همــه متغیرهــای بازیگــر در حــوزه پژوهــش شــدنی نیســت، آن  کــه  شــرایط تجربــه و پژوهــش بــه نحــوی اســت 
کــه آرمــان آن هــا یافتــن عوامــل علــی در زندگــی واقعــی و شــرایط واقعــی اســت و در  را نیمــه  تجربــی می نامنــد. بیشــتر پژوهش هایــی 
کنتــرل شــماری از متغیرهــا انجام پذیــر اســت، در پژوهش هــای نیمــه  تجربــی قــرار می گیرنــد. )مترجمــان( هنــگام اجــرای آن هــا تنهــا 
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کــرده بــودم، زومبــا1 بــرای انجمــن شــهر انتخاب شــده  کــه از آن بخــش دیــدن  واپســین بــاری 
کــه بــا جایــگاه و پایــگاه درخــورش سرشــناس شــده بــود. او تنهــا نامــزد حــزب  بــود، رهبــری محلــی 
کــه در میــان 21 نفــر نامــزد، سفیدپوســت و از طبقــه ممتــاز نبــود. مــن یک راســت  کارگــر بــود 
جعبــه  ســاختمان  یــك  پیش تــر  آن  ســاختمان  بگــردم.  دنبالــش  تــا  رفتــم  شــهر  انجمــن  بــه 
کــه بــه یــك ســاختمان نقــره ای درخشــان بــا نمایــی امــروزی و یــك ورودی  ماننــِد ســبزرنگ بــود 

باشــکوه تر دگرگــون شــده بــود )تصاویــر ۵-7 و 8-۵(. 
کــه درگیــر ســامان دادن یونیفــرم خــود بــود و هنگامی کــه نشســت،  کســی پشــت میــز پذیــرش بــود 
کــه از راه دوری  گفتــم  کــه بــدون قــرار مالقــات، دیــدن زومبــا شــدنی نیســت. مــن  گفــت  بــه مــن 
کارکنانــش  کــه تنهــا این یــک بــار را بــه مــن اجــازه بدهــد تــا بــا یکــی از  آمــده  ام و از او خواســتم 

کنــم. کــرده و درخواســت دیــدار  گفتگــو 

1. Zumba

کاسیاس )1968(، نام و محل های پیرامونی و فاوالها را نشان می دهد تصویر 5-6. نقشه 
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ــودش  ــگ زد و او خ ــا زن ــر زومب ــه دفت ــت، ب ــدنی نیس کار ش ــن  ــه ای ک ــرد  ــاری می ک ــه پافش ــا اینک ب
گرمــای ســوزان تابســتاِن بایکســادا در ســاختمان  کــه یــك زن آمریکایــی در ایــن  آمــد تــا ببیننــد 
گفتــم،  ح دهــم ولــی همین کــه نــام خــود را  کارم را شــر شــهرداری چــه کار دارد. مــن آمــاده بــودم تــا 

گفــت: او 

کتابــدار مــا همیشــه از  "بلــه شــما را می شناســم... شــما مدت هــا پیــش اینجــا بودیــد و 
کار می کنــد. مــن بــه او زنــگ خواهــم زد. در آن زمــان مــن  شــما یــاد می کنــد و او هنــوز اینجــا 

کج شکل در سوی راست با باغی در روبرویش سال 1968 کاسیاس، ساختمان  تصویر 5-7. شهرداری 

کاســیاس، 2004، نرده هــا و آســفالت به جــای بــاغ جایگزیــن شــده اســت. روی ســاختمان  تصویــر 5-8. ســاختمان شــهرداری 
ــی،  ــه عموم ــاق مطالع ــر، ات ــت: تئات ــده اس ــته ش ــاری نوش کن ــوار  ــیاس« و در دی کاس ــو د  ــهرداری دوک ــت: »ش ــده اس ــته ش نوش

بایگانــی.
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کار خــود دارم.  کتــاب شــما را در دفتــر  بســیار جــوان بــودم ولــی پژوهــش شــما را بــه یــاد دارم و 
ــاره  کاســیاِس آن هنــگام می داننــد؟! مــا از شــما چیزهایــی درب ــاره  ــه نظــر شــما چنــد نفــر درب ب
واقعیــت خودمــان آموختیــم. یــك بیگانــه، مــا را روی نقشــه آورد. پیــش از آن هیچ کــس چیــزی 
کارلکونتــی1 )اولیــن نماینــده  کــه شــنیده بودنــد تنوریــو  دربــاره مــا نشــنیده بــود و تنهــا چیزهایــی 

ــود." ــای مــرگ2 ب ــادا( و جوخه ه ــده از بایکس ــی برگزی ایالت

گردهمایــی بودیــم و زومبــا همــکاران خــود را بــرای دیــدار بــا  گفتگــو در اتــاق  مــا چنــد دمــی درگیــر 
پراریــا، 

ُ
کهنــه فراخوانــد. یکــی از دانشــجویان، فالویــا3، در ویــال ا مــن و بیــرون آوردن عکس هــای 

کــه مــرا بــه خانــه اش ببــرد.  دقیقــًا در خیابــان باالیــی خانــه ژانیــرا زندگــی می کــرد و پیشــنهاد داد 
گفتگــوی بیشــتر برگــردم، همــراه فالویــا  کــه بــرای  کــردم و قــول دادم  هنگامی کــه بــا همــه دیــدار 

به ســوی ویــال ُاپراریــا راه افتــادم.
ــودم،  کاســیاس ب کــه در  ــاری  ــودم. واپســین ب گــذر زمــان ب کــه در یــك فیلــم  احســاس می کــردم 
کوچــك را داشــت. همــه شــهر تنهــا یــك محلــه اصلــی بــه نــام 2۵ اوت4  حــال و هــوای یــك شــهر 
گذشــتیم و در آنجــا بــا نشــانه هایی از رشــِد  داشــت. در مســیر خــود بــه ویــال ُاپراریــا از 2۵ اوت 
کــه دارای پیاده روهایــی بــا  کردیــم  گــذر  گــذرگاه پررفت وآمــد  چشــمگیر روبــرو شــدیم، از یــك 
کــه از  کوچــك شــدیم  پــارك محلــی  یــك  بــود و وارد  نوین تریــن فنــاوری، نشــانه ها و چراغ هــا 
ک و درخشــان  ــا ــی پ ــك فضــای همگان ــه ی ــا چنــد نیمکــت و چنــد درخــت ب ــوده ب ــك بخــش آل ی
دگرگــون شــده بــود. در زمین بــازی بچه هــا، سرســره های قرمــز و زرد روشــن و در ســمت راســت 
ــه در  ک ــود  ــرد، چندیــن میــز شــش ضلعی رنــگ روشــن ب ــه فضــا را جــدا می ک ک ــذرگاه اریبــی  گ در 
گــرد هــم آینــد. درختــان از میــان  آنجــا بزرگ ســاالن می توانســتند زیــر ســایه چترهــای فلــزی 

ــد. ــی نبوده ان ــه طراح ــزء برنام ــا ج ــرم آن ه ــه نظ ــد، ب ــه بودن  رفت
پــس از ده پانــزده دقیقــه پیــاده روی، وارد یکــی از تهیدســت ترین بخش هــای شــهر شــدیم. 
ســنگفرش جــای خــود را بــه خیابــان شــنی مــی داد و همین کــه بــه نبــش ویــال ُاپراریــا رســیدیم، 
کیف دســتی های خــود  کــه خریدهــای خواربارفروشــی و  بــوی تــرس بــه مشــام می رســید. زنــان 
را چســبیده بودنــد، از فروشــگاه ها بیــرون آمــده و بی درنــگ بــه پیرامــون نــگاه می کردنــد. چنــد 

ــار( ســر نبــش پرســه می زدنــد. مــرد جــوان بیــکار و بی ســروپا در جلــوی بیروســکا۵ )کافــه ب
کــه یــك  کالبــدی محلــه از هنــگام واپســین بازدیــدم چشــم گیر بــود. جایــی  بــا این حــال، بهبــود 
گردهمایی هایــی بــه رنــگ زرد و آبــی روشــن بــود و یــك زمیــن فوتبــال  کنــون مرکــز  زمیــن بــاز بــود، ا
کنــاری بــود. یــك  آســفالت در جلــوی آن بــود و یــك نشــانه درمانــگاه بــر روی یکــی از درهــای 
ــود. بســیار زود دریافتــم  گرفتــه ب ــر  ــا یــك دِر قفل شــده، همــه این هــا را درب حصــار ســیم خاردار ب
کلبه هــای  کــه آن مرکــز از زمــان بازســازی در ســال 2000 بــه خاطــر مســائل امنیتــی بســته  اســت. 

1. Tenorio Cavalcanti
2. Death Squads
3. Flavia
4. 25 de Augusto
5. Hirsoca
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کاسیـاس فـاوالها و لـوتیـامنتـوهـا 19۵دوکـو ِد 

کــه پنجره هــای  سســت روی دامنــه تپــه، در پشــت مرکــز ورزشــی، بــه خانه هــای آجــری اســتوار 
ــه  ــا این گون پراری

ُ
ــال ا ــه وی ــود. روی هم رفت ــده ب ــتند، تبدیل ش ــی داش ــای آهن ــا نرده ه ــه ای ب شیش

کمتــر. بــه نظــر می رســید: تســهیالت بیشــتر، امنیــت 
کــه ژانیــرا در آن زندگــی می کــرد. دلــم بــرای خانــه  اش  در ســوی چــپ، ورودی خیابانــی بــود 
پرنــدگان  و  گل دار  تاك هــای  میــوه،  درختــان  بــا  باغچــه  یــك  کــه  خانــه ای  بــود.  تنگ شــده 
گرفتــه بــود.  کســتری و دری بســته جــای آن را  کنــون یــك دیــوار بلنــِد خا نغمه  خــوان داشــت، ا
گویــا پیــش از اینکــه در را  کســی آمــد.  کشــید تــا  کمــی بــه درازا  کوبیدیــم.  زنــگ در را زدیــم و بــر در 
کســی پشــت در اســت. ترســی  کننــد، یکــی از بچه هــا بــه طبقــه دوم رفتــه بــود تــا ببینــد چــه  بــاز 
کــه در هنــگام زندگــی مــن در آنجــا وجــود نداشــت، ایــن تــرس در همــه جوانــب زندگــی  تــازه، 

کارهــای روزانــه آن هــا دیــده می شــد. آن هــا راه یافتــه بــود و در 
گرفتیــم  گریــه و خنــده را بــا هــم ســر داد. مــا یکدیگــر را در آغــوش  ژانیــرا هنگامی کــه مــرا شــناخت 
ــرای  ــه نظــر نمی رســید. ب ــودم. او ســرحال ب ــه مــن آنجــا ب ک ــود  ــروز ب گویــی دی گفتیــم،  و ســخن 
گذرانــده بــود. نگــران  گرفتــن دارایی هــای به جامانــده از ژوزه، دوران بی نتیجــه و ســختی را 
می کــرد  کوشــش  جانیــس  بــود.  مــن(  نــام  )هــم  جانیــس  ســاله اش،   32 دختــر  تندرســتی 
کار بــا افشــانه د.د.ت )حشــره کش قــوی( دچــار  مســتمری ازکارافتادگــی بگیــرد چــون بــه خاطــر 

ــود. بیمــاری ریــوی شــده ب

کاسیاس داستان 
ــرد، یکــی از ســه فــاوال و پنــج لوتیامنتــو اســت  ــه ژانیــرا هنــوز در آنجــا زندگــی می ک ک ــا،  ــال ُاپراری وی
ــه  ــن نمون ــن از 200 ت کاســیاس آورده شــده اســت. 100 ت ــو ِد  ــه در پژوهــش آغازیــن مــن در دوک ک
گزینــش شــد. ایــن هشــت مــکان،  تصادفــی از فاوالهــا برگزیــده شــد و 100 تــن دیگــر از لوتیامنتوهــا 
کــه در تصویــر ۵-6 نشــان داده  تهیدســت ترین محله هــای سرتاســر شــهر بودنــد. همان گونــه 
ــاوالی  ــزی1، ف ــاوالی مرک ــد از ف ــارت بودن ــب های C,B,A( عب ــا برچس ــاوال )ب ــه ف ــت، س ــده اس ش
کمتریــن  کــه  ُاپراریــا. زیــر بخش هایــی  نیــز نامیــده می شــد( و ویــال  کنــار3  دومانگــو2 )کــه دریا
ویــال  ســاراپوی6،  سباســتیائو۵،  ســائو  بیــالس4،  اوالوو  دربرگیرنــده  داشــتند  را  توســعه یافتگی 
ــارکتی  ــخیص مش ــام تش ــرای انج ــال 2001، ب ــا را در س ــک ج ــا ی ــود. م ــنِتناریو8 ب ــا7 و س لئوپولدین
کار پرزحمتــی در همــه ایــن هشــت محلــه  ســریع )DPR( برگزیدیــم، چــون انجــام دادن چنیــن 
شــدنی نبــود. مــا ویــال ُاپراریــا را برگزیدیــم چــون بایگانی هــای ژانیــرا، حافظــه خوبــش در بــه 

1. Central
2. Do Mangue
3. Beira-Mar
4. Olavo Bilac
5. Sao Sebastião
6. Sarapuí
7. Vila Leopoldina
8. Centenario
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کار،  گذاشــتن بــرای ایــن  گســترده اش در محلــه و عالقــه بــه  وقــت  یــادآوردن ریــزگان، پیوندهــای 
کاســیاس، بســیار یاری دهنــده  کیفــی پژوهــش دوبــاره  بــرای بازســازی تاریخــی و ســویه های 

بــود.
ــه پرشــتاب ترین رشــد را داشــته  ک ــت ریودوژانیروســت  کاســیاس یکــی از شــهرهای ایال ــو ِد  دوک
کنــاری، یعنــی نــووا  اســت. تــا هنــگام اســتقالل آن در ســال 1943، ایــن شــهر بخشــی از شــهر 
ــس  ــادا فلومیِنن ــهر در بایکس ــی ش کم ــمار  ــا ش ــش، تنه ــتین پژوه ــان نخس ــود. در زم ــو1 ب ایگواس

ــود. ــه واپســین آمــار 16 شــهر ب ــر پای وجــود داشــت. ب
کنــده  کــم و پرا ــا جمعیــت  ــا نیمــه نخســت ســده بیســتم، بایکســادا بخشــی از لجن زارهایــی ب ت
کاشــت نیشــکر در  کــه برخــی از آن هــا پایین تــر از تــراز دریــا قــرار داشــت. در روزگار اســتعمار،  بــود 
کــه فن هــای تــازه زهکشــی  گســترش یافــت ولــی تــا بیــش از آغــاز ســده نوزدهــم  کنــار آبگیــر  گوشــه و 
هنگامی کــه  بــود.  ناشــدنی  پســت،  بخش هــای  زمین هــای  از  بهره بــرداری  شــد،  شناســایی 
کمیــاب شــد و از زمین هــای بارورتــر در جاهــای  کار  کاهــش یافــت، نیــروی  ع نیشــکر  ارزش مــزار
ــوان شــد. هنگامی کــه جلــوی  ــد اقتصــادی نات ــرداری شــد، بنابرایــن بایکســادا از دی دیگــر بهره ب
گســترش یافــت  رودخانه هــا بســته شــد، همــه ناحیــه یــك تــاالب بــزرگ شــد. ماالریــا در همه جــا 
کارهایــی  کــردن آنجــا شــدند. تــا اینکــه در دهــه 1930 دولــت  و بســیاری از ســکنه ناچــار بــه رهــا 
کــرد. زمــان  بــرای بهبــود بهداشــت انجــام داد و آب شــیرین را از راه ســامانه شــهری بــرآورده 
گســترش راه آهــن لئوپوالدینــا2 و ســاخت راه ریو-پتروپلیــس3 جــان تــازه ای به  کوتاهــی پــس ازآن، 

کم کــم افزایــش یافــت. ایــن بخــش داد و جمعیــت آن 
شــد.  ریــو  شــهر  در  گســترده  بخــش  یــك  بایکســادا،  اندک انــدک   ،19۵0 دهــه  میانه هــای  در 
کــم انجامیــد.  بهره بــرداری فزاینــده از زمیــن بــرای ســکونت و صنعــت، بــه افزایــش فــراوان ترا
کــه  چرا می شــدند،  کن  ســا بایکســادا  در  می رســیدند  شــهر  بــه  کــم  پــول  بــا  کــه  مهاجرانــی 
کاری، رو بــه افزایــش و هزینه هــا پاییــن بــود. رشــد ایــن بخــش در دهه هــای 60  مجال هــای 
گرفــت و همچنــان ادامــه داشــت. جمعیــت آن از 430 هــزار َتــن در ســال 1970 بــه  و 70 شــتاب 

668 هــزار َتــن در ســال 1991 و بــه 776 هــزار َتــن در ســال 2000 افزایــش یافــت.
کاســیاس رو بــه دگرگــون شــدن بــه یــك مرکــز صنعتــی برجســته و بــزرگ بــود. بــا  در همــان زمــان، 
ــو در ایــن بخــش تولیــد می شــد. در  ــت ری ــو، بیــش از 20 درصــد تولیــد صنعتــی ایال آغــاز ســده ن
ــرد  ک ــذاری  کاســیاس پایه گ ــراس4، یــك پاالیشــگاه نفــت در  ســال 1969 شــرکت ملــی نفــت پتروب
کشــور در آن هنــگام بــود. پتروبــراس صنایــع  )کــه امــروزه نیــز فعــال اســت( و بزرگ تریــن پاالیشــگاه 
کارخانــه َنشــنال موتــور و تولیــد دارو، مــواد شــیمیایی،  کارخانــه الســتیک،  دیگــری از جملــه یــک 
کــرد. نــود درصــد ایــن صنعــِت محلــی زیــر مالکیــت  فلــزکاری و موتورهــای الکتریکــی را نیــز جــذب 
کــه در رفت وآمــد بــه ریــو بودنــد بــه  کســانی  کاســیاس بــرای  کــه ایــن باعــث شــد  دولــت ملــی بــود 

1. Nova Iguacu
2. Leopoldina
3. Rio-Petrópolis
4. Petrobrás
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یــك قطــب صنعتــی خودگــردان و ســپس بــه یــك مرکــز تجــاری دگرگــون شــود.
ــه خاطــر ارزش  کاســیاس ب ــون اساســی پنجــم،  ــوری نظامــی، در بخشــی از قان  در زمــان دیکتات
بســیاِر پاالیشــگاه نفــت و دیگــر صنایــع آن، به عنــوان یــك منطقــه امنیــت ملــی اعــالم شــد. ایــن 
ــود.  ــم ب ــر رژی ــری در براب کارگ ــا  ــی ی ــکیالت سیاس ــه تش ــگیری از هرگون ــرای پیش ــی ب ــاید راه کار ش
ــان  ــوی نظامی ــهردار از س ــز ش ــهر نی ــن ش ــور، در ای کش ــته  ــهرهای برجس کالن ش ــد  ــن مانن بنابرای

برگزیــده می شــد.

کارگران( پراریا )دهکده 
ُ
داستان ویال ا

ویــال ُاپراریــا یــك فــاوالی ســاده نیســت، به نوعــی، بااینکــه به عنــوان فــاوال برشــمرده شــده اســت، 
امــا به راســتی فــاوال نیســت. در ســال 1962، مالــك ایــن بخــش، زمین هــا را بــه 1۵0 خانــواری 
ــد.  ــده بودن ــا جنگی ــدن در آنج ــرای مان ــاخته و ب ــرده، آن را س ک ــغال  ــا را اش ــه آنج ک ــرد  ک ــذار  گ وا
کنان داد. آن هــا بــرای ملــك  گونــه رســمی ســند زمین هــا را بــه ســا در ســال 1980، شــهرداری بــه 
کاغذهــای ســند و قبض هــای مالیــات بــه  خــود مالیــات شــهرداری می دادنــد و بــا نشــان دادن 
گرفــت، امیــد  خــود می بالیدنــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن محلــه بــا تهاجــم و تصــرف زمیــن  شــکل 
بــه ســندها چنــدان ثمربخــش نبــود و دولــت همچنــان آنجــا را به عنــوان فــاوال به حســاب آورد.
گنــاچ چادریکــی1، یــك معــدن دار  کــه ویــال ُاپراریــا شــد، در اصــل زیــر مالکیــت  قطعــه زمیــن بزرگــی 
کــه آن را خریــد ولــی خــود هرگــز در آنجــا زندگــی نکــرد. در ســال 19۵9،  توانگــر لهســتانی بــود 
گروهــی ده نفــره بــا رهبــری ژوزه باربوســا، بــرای اشــغال تکــه ای غیرقابل دســترس و نامطلــوب از 
کارخانــه آجــر در اوالریا2  کردنــد. آن هــا  آجرهــای اهدایــی  آن زمیــن، 1۵0 خانــواده را ســازمان دهی 
و چــوب اهدایــی از پتروبــراس را می آوردنــد و ایــن مصالــح ســاختمانی را میــان خانوارهــا پخــش 
کــه بــرای ســاخت ایــن خانه هــا تنهــا آجــر  کــرد  کــه باربوســا پافشــاری  می کردنــد. ژانیــرا می گفــت 
کلبه هــای چوبــی فاوالهــا باشــند و  کــه خانه هــا پایــدار و جــدا و دگرگــون از  بــکار رود، به گونــه ای 

کمتــر خواهــد بــود. کــردن آن هــا  گمــان ویــران  بنابرایــن 
کرد: ژانیرا برپایی ُاپراریا را به این گونه بازگویی 

کنــون در آن زندگــی می کنیــم یــك تــاالب و لجــن زار بدبــو بــود. مــردم  کــه مــا ا "بخشــی 
کوچــك  کــه در خیابان هــا زندگــی می کردنــد، زنــان بــاردار، بچه هــای  تهیدســت بســیاری بودنــد 
کــرد و  کــه تــاب دیــدن چنیــن رنجــی را نــدارد. او مــردان را بســیج  و غیــره. باربوســا می گفــت 
گرفــت. نیمــی از  کــردن راه هــای اصلــی بــه کار  ک بــرداری زمین هــا و همــوار  ماشــی آالتــی بــرای خا
راه هــا به وســیله ماشــین آالت درســت شــد و نیمــی دیگــر بــا همیــاری مــردم انجــام شــد. مردهــا 
کارهــای ســنگین را انجــام دادنــد و مــا زن هــا غــذای زیــادی می پختیــم و بــه  و پســرها بیشــتر 

ــت. ــرم اس گ ــی  ــا خیل ــه اینج ک ــد  ــم. می دانی ــا می بردی ــه آنج ــرد ب ــیدنی های س ــراه نوش هم
کاوالکانتــی3، نیرومندتریــن شــخصیت سیاســی منطقــه و نماینــده دولــت، پشــتیبان مــا  تنوریــو 

1. Genach Chadrycki
2. Olaria
3. Tenório Cavalcanti
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بــود. تــا ســال 1960، راه هــا بــاز شــده بــود و نزدیــک 1۵0 خانــواده در اینجــا زندگــی می کردنــد. مــا 
کســانی  کردنــد. بــه  کارگــران در اینجــا زندگــی  کارگــران( نامیدیــم، چــون  آن را ویــال ُاپراریــا )شــهر 
کــه پیشــینه جنایــی، باده گســاری و شــرارت داشــتند، اجــازه ســکونت در اینجــا را نمی دادیــم.

کــه برخــی او را ســتایش  کاوالکانتــی )1987 – 1906(، منــش و سرشــت عارفانــه داشــت  تنوریــو 
دهــه  پایــان  در  او  می بردنــد.  حســاب  او  از  همــه  ولــی  بودنــد  بیــزار  او  از  برخــی  می کردنــد، 
کمبودهــای ســرزمین های شــمال شــرق  بــا خشکســالی و  بــود،  1920، هنگامی کــه نوجــوان 
کــی و محــل  کاســیاس یــك لجــن زار بــا چنــد راه خا کوچیــد، یعنــی هنگامی کــه  کاســیاس  بــه 
کــه او را دنبــال  تاخت وتــاز پشــه ها بــود. او نماینــده دولــت شــد و بــا یــاری  هــزاران مهاجــری 
ــده  ــه به عنــوان نماینــده فــدرال برگزی ک ــی داشــت  ــگاه انتخابات کافــی جای ــدازه  ــه ان ــد، ب می کردن

ــود. ش
ــا او  او همیشــه یــك شــنل ســیاه می پوشــید، همیشــه جنــگ افــزار داشــت و بادی گاردهایــش ب
ــا  ک ی ــورا ــا دادن خ ــه ب ک ــود  کهنــه ب ــا شــیوه ای  ــران حــزب پوپولیســت1 ب ــی از رهب ــد. او یک بودن
پــوِل نقــد می توانســت رأی  بخــرد، مــردم را بــه پــای صندوق هــای رأی ببــرد و بــه خانواده هــا در 
کنــد. پیروانــش او را "شــاه بایکســادا " می نامیدنــد. بدگویانــش او  کمــک  زمان هــای اضطــراری 
را نماینــده هفت تیرکــش می نامنــد )چــون تیرانــدازی بــه دشــمنانش بــرای او ســاده بــود(. او در 
ــدار  ــوس الســردا2، فرمان کارل ــر  ــا، در براب کودت ســال 1960، در بازپســین همه پرســی آزاد پیــش از 

ایالــت، شکســت خــورد.
کنــده بودنــد و یــك پــل متحــرك داشــت،  گــودال  گــردش را  گردا کــه  در یــك ســاختمان بــزرگ 
گیاه شناســی  زندگــی می کــرد. بــه مــن اجــازه بازدیــد از ملکــش را داد، وی بیشــتر از همــه بــه بــاغ  
گونه هــای پرنــدگان خارجــی خــود می بالیــد. زندگــی او الهام بخــش فیلمــی  و حیوان شناســی و 
ــازار  کــه در ســال 1986، یــک ســال پیــش از مرگــش بــه ب ــا شــنل ســیاه "3 شــد  ــام "مــردی ب بــه ن

آمــد."

در ســال 1962، پنــج ســال پــس از اشــغال نخســتین ویــال ُاپراریــا، مالــك زمیــن بــه نــام چادریکــی 
گفتــه ژانیــرا، آن هــا پیونــد خوبــی داشــتند و چادریکــی  ــه  کــرد. ب ــدار  ــا باربوســا دی بازگشــت. او ب
کــه در آنجــا زندگــی می کردنــد. او پروانــه  کنــد  گــذار  کــه زمین هایــش را بــه مردمــی وا پذیرفــت 
کــرده بــود ســند  کــه از باربوســا پشــتیبانی  گرفــت. هــر خانــواده ای  کار  رســمی دولــت را بــرای ایــن 

کــرد. قانونــی بــرای زمیــن را دریافــت 
ــن  ــد و انجم ــته ش گذاش ــاد  ــل 1962 بنی ــمی در 19 آوری ــه رس گون ــه  ــا، ب ــال ُاپراری ــب، وی به این ترتی
کــه همه پرســی هــر چهــار ســال برگــزار شــود.  کنان آن در همــان روز برپــا شــد. هماهنگــی شــد  ســا
گام هایــی بــرای بــه دســت آوردن آمبوالنــس، آب، بــرق، صنــدوق پســتی و مدرســه برداشــته 
شــد. رهبــران آن بــرای جلوگیــری از فــاوال شــدن ایــن اجتمــاع، یک رشــته قوانیــن را بــرای آنجــا 
ــه  ک ــد  کردن ــه انجــام آن شــدند. آن هــا توافــق  کــه همــه خانواده هــا پایبنــد ب ــد  کردن ــذاری  پایه گ
کنــش غیراخالقــی  هیچ کــس بــا پیشــینه جنایــی، اجــازه ســکونت در آنجــا را نــدارد و بــا هرگونــه 

1. Populist
2. Carlos Lacerda
3. The Man InThe Black Cape
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ــی،  ــورت جدای ــه در ص ک ــوار ثبــت می شــد  ــتان زن خان ــام سرپرس ــه ن ــا ب ــد. خانه ه کنن ــورد  برخ
کــردن خانــه شــود. یــك شــورای خانــواده بــرای میانجی گــری در مشــاجرات  مــرد ناچــار بــه رهــا 
کــه یــك اجتمــاع ایــده آل  کوشــش ها بــرای ایــن بــود  و اختالفــات زناشــویی برپــا شــد و همــه ایــن 
ــاع را  ــن اجتم ــردم ای ــیاری از م ــز بس ــروز نی ــه ام ــا ب ــود. ت ــا ش ــر برپ کارگ ــای طبقــه  ــرای خانواده ه ب

ــده آل( می نامنــد. ــال ای ــی " )وی "شــهر آرمان
کنان  کــه ســا کوشــید  درســت یــك ســال پس ازایــن، در ســال 1963، بانــك مســکن ملــی برزیــل 
کشــید.  کنان بــرای مانــدن در آنجــا هفــت ســال بــه درازا  را از آن زمین هــا بیــرون برانــد. نبــرد ســا
کــردن آن هــا داشــت چــون ویــال ُاپراریــا در همســایگی  بانــك، پافشــاری فراوانــی بــرای بیــرون 
مســکن  بانــك  هنگامی کــه  یک بــار  کــه  می گوینــد  دوســتانم  بــود.  گوســت  آ  2۵ مرفــه  محلــه 
کنان بــه آنجــا فرســتاده بــود، مــردان، زنــان و  ملــی، مأمــوران تفنگــدار را بــرای بیــرون رانــدن ســا

ــد. ــا آن هــا جنگیــده بودن ــا چــوب و ســنگ و  آجــر ب بچه هــا، همگــی ب
گفتگویش با ما می گفت، عجیب تر از یك افسانه بود: که ژانیرا در  برخی از چیزهایی 

ــار برگزیــده شــد. مــردم به راســتی می خواســتند  "باربوســا انــدام انجمــن شــهر شــد و ســه ب
کســی از میــان خودشــان نماینــده سیاســی آن هــا باشــد. در ســال 1970، هنگامی کــه حکومــت 
گوشه نشــین  خودکامــه بــر ســرکار بــود، او را بــه زنــدان انداختنــد. سیاســی ها می خواســتند او را 
کاتولیــك مذهبــی بــود. هنگامی کــه او را بــه  گرچــه او یــك  کمونیســت دادنــد،  کننــد. بــه او تهمــت 

زنــدان بردنــد، مــن بــا او رفتــم. مــن بــاردار بــودم و نزدیــك زایمانــم بــود.
بســیار  رفتــار  پلیــس  آمدنــد.  زنــدان  بــه  او  از  پشــتیبانی  بــرای  اجتمــاع  اعضــای  از  بســیاری 
زورگویانــه ای بــا مــا داشــت، مــا اجــازه آب نوشــیدن یــا رفتــن بــه ســرویس بهداشــتی  را نداشــتیم. 
بــا او چــه می کننــد، درد مــن آغــاز شــد و مــن  کــه منتظــر بودیــم ببینیــم  در همــان هنــگام 
کــرد و مــرا بــه  کمــک  کــردم. بچــه باربوســا بــود و همســر باربوســا بــه مــن  همان جــا زایمــان 

بــرد. بیمارســتان 
خوشــبختانه بچــه تندرســت بــه دنیــا آمــد ولــی ســال بــدی بــرای مــا بــود. نامــزدی بــه نــام 
کنان بــرای مخالفــت بــا  کــرد و همــه ســا کــردن  آرمانــدو ملــود فرانــکا1 مــا را تهدیــد بــه بیــرون 
نامــزد شــدن او بــه پاییــن تپــه آمدنــد. پیــروان او نیــز آنجــا بودنــد. هرگــز آن را فرامــوش نمی کنــم. 
ــرده اســت." ک ــه اهریمــن مــرا تســخیر  ک کــه مــن زنــی هســتم  گفــت  ــاد زد و  ــر ســر مــن فری کســی ب

ــه مــن نشــان  ــه ســندهای خانه  هایشــان را ب ــود. اهــل محل ســند زمیــن  چالشــی بســیار مهــم ب
ــود،  ــواده نخســت انجــام شــده ب ــرای 1۵0 خان گرفتــن ســند ب ــد. در ســال 1962 فرآینــد  می دادن
گرفتــه شــد و بــر ســر آن  دوبــاره از ســال 1974 تــا 198۵، ایــن فراینــد بــرای یــازده ســال از ســر 
گونــه قانونــی مالــك یــك قطعــه زمیــن اســت. شــماره زمیــن  بحث وجــدل بــود. هــر خانــواده، بــه 
گروه هــای مــواد مخــدر  ژانیــرا، ُنــه اســت. امــروزه زمیــن در ویــال ُاپراریــا بــه خاطــر وجــود خشــونت 

ــدارد. ماننــد پیــش ارزش ن
ــد  کســی هــم بتوان ــر  گ ــم. ا ــاز ایــن راهزن هــا، مــا آزادی نداری ــه " از هنــگام تاخت وت ک ــد  او می گوی
ــه  ک ــت  ــی اس ــروش لباس های ــرا از ف ــد ژانی ــت آورد." درآم ــه دس کاری ب ــد  ــد، نمی توان ــا بمان اینج
1. Melo de França Armando
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بــود؛ ولــی پــس از  بــرای او  تلفنــی ســفارش داده می شــود و 10 درصــد فــروش ایــن لباس هــا 
کــه در یــك تصــادف اتوبــوس  پرداخــت هزینــه تلفــن، تقریبــًا هیچ چیــز برایــش نمی مانــد. پســرش 
بســیار  برایــش  رفتــن  بیــرون  و  می فروخــت  شــکالت  خانه شــان  جلــوی  بــود،  شــده  معلــول 

ــود. ــاك ب خطرن

خشونت چشم انداز را تغییر داد
در  خشــونت  یعنــی  اســت،  بــوده  سیاســی  خشــونت  یــک  همیشــه  بایکســادا،  در  خشــونت 
کــه بــه دســت بازرگانــان و رهبــران محلــی  گروه هــای جوخــه مــرگ  کشــمکش بــر ســر قــدرت. 
کار می کنــد و بزهــکاران و رهبــران رقیــب  کــه آزادانــه  سازماندهی شــده، چندیــن دهــه اســت 
کاالهــای  را می کشــد. یــك شــورش همگانــی در ســال 1962 در برابــر ســودجویان و بــورس بــازان 
کــه در آن بــه فروشــندگان حملــه شــد. ایــن پیشــامد نقطــه عطــف برپاســاختن  اساســی روی داد 
کشــتار در ایــن منطقــه باالتریــن میــزان  گروه هــای شــبه نظامــی و خودســر برشــمرده می شــود. 
ــاده  ــدازه پیش پاافت ــزی آن ان ــان دارد. خونری ــر جه ــن و سراس ــکای التی ــور، در آمری کش کل  را در 
ــرای چــاپ  قتل هــای  گفــت: "ب ــه مــا  غ التحصیــل ب کن محلــی و دانشــجوی فار کــه یــك ســا ــود  ب

کشــته  شــده باشــند."1 ــد دســت کم شــش هفــت نفــر  بایکســادا در روزنامــه بای
گــروه پژوهشــی مــا در دســامبر 2001، یــك نشســت تشــخیص مشــارکتی ســریع )DRP( تمــام 
کــه اســتقالِل  گفتنــد  کــه شــرکت داشــتند بــه مــا  کنانی  کــرد. ســا وقــت را در ویــال ُاپراریــا برگــزار 
کــه در اوایــل دهــه 1980 آغــاز شــد، توســط قاچاقچیــان مــواد برچیــده شــد.  انجمــن محلــه 
کنان  ده ســال پــس ازآن، هیــچ رهبــر مســتقلی در اجتمــاع نبــود و در ســال 2001، انجمــن ســا
گــروه رقیــب )ارتــش  خ بــا  گــروه ارتــش ســر یکســره بســته شــد. در ایــن هنــگام اختــالف رهبــر 
کشــیده شــد. از آن هنــگام، هیــچ ســازمانی به عنــوان نماینــده اجتمــاع نبــود  ــه نبــرد  ســوم2( ب
گــوش دولــت برســاند. درمانــگاه بهداشــت نیــز بســته مانــده اســت،  کنان را بــه  کــه نیازهــای ســا
کار می کــرد. ایــن وضعیــت بــرای جایــی  چــون درمانــگاه پیشــین در ســاختمان انجمــن محلــه 

کوشــش بــرای اثبــات خــود بــود، بســیار اندوهگیــن بــود. کــه زادگاه جنبــش همبســتگی و 
کنان بــه  در نشســت تشــخیص مشــارکتی ســریع، نیلــو و فرنانــدو3، بچه هــای بــزرگ یکــی از ســا
گزیــر بودنــد یــا نشــانی  گفتنــد. آن هــا نا کار  نــام آالیــده4، از خــوار شدنشــان در هنــگام درخواســت 
ســاختگی بدهنــد یــا در غیــر ایــن صــورت آن هــا را قاچاقچیــان مــواد به حســاب می آوردنــد. 
کار می کنــد،  کــه هنــوز به عنــوان یــك آشــپز  ایزابــال۵، مــادر شــش بچــه و مادربــزرگ چهــار نــوه  بــود 
کــه یــك یخچــال نــو خریــده بــود و فروشــگاه هنگامی کــه نشــانی او را شــنید، از  گفــت  وی از زمانــی 
کاری هــم یافــت می شــد هیچ کــس  گــر  کــرد. آن هــا می گفتنــد ا تحویــل و فرســتادن آن خــودداری 

1. José Claudio, interview with author, 1999.
2. Terceiro Commando
3. Nilo and Fernando
4. Alaide
5. Isabella
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کنــد. کافــی دریافــت نمی کــرد تــا بتوانــد در اجتمــاع خــود ســرمایه گذاری  پــوِل 
ــا  ــه پلیس ه ک ــت  گف ــن  ــه م ــدو ب ــیدم، فرنان ــه پرس ــاالی تپ ــس ب ــتگاه پلی ــاره ایس ــه درب هنگامی ک
افــراد  و  پیشــرفته تر  جنگ افزارهــای  آن هــا  چــون  می ترســند،  قاچاقچیــان  بــا  رویارویــی  از 
بیشــتری در برابــر پلیــس دارنــد. پلیس هــا درون ایســتگاه می ماننــد و بیــرون نمی آینــد و زمانــی 
ــای  ــای نیروه گردان ه ــتیبانی  ــا پش ــا ب ــورش برق آس ــك ی ــا ی ــد ب ــه بخواهن ک ــود  ــان می ش پیدایش
ویــژه در خودروهــای بــا ســازوبرگ بــرای دســتگیری یــک قاچاقچــی درون محلــه  شــوند. آ ن هــا 
کــه زنــی  کرده انــد و بی هــدف تیرانــدازی می کننــد. آن گونــه  درحالی کــه مــواد مخــدر مصــرف 
می گفــت: "ایســتگاه پلیــس،  هیــچ نیرویــی نــدارد و قاچاقچیــان حســاب آن هــا را می رســند." یــك 
کلیســای باشــکوه تــازه در نزدیکــی ایســتگاه پلیــس بــود ولــی هنگامــی خواســتم بــرای بازدیــد بــه 

کــه آنجــا بســیار خطرنــاك اســت. گفتنــد  آنجــا بــروم، همــه 
کــه بخش هــای  گمــان می کننــد  کــردم، مــردم در هــر بخــش  کــه بررســی  ماننــد همــه محله هایــی 
ک  کــه اینجــا بســیار آرام اســت ولــی آنجــا بســیار بیمنــا دیگــر خطرناك ترنــد. همــه آن هــا می گوینــد 
گــذران زندگــی  کنــار آمــدن بــا شــرایط خــود بــرای  اســت. بــه نظــر می رســد ایــن یکــی از روش هــای 
کنتــرل را در  گــروه مــواد مخــدر،  باشــد. همچنیــن ماننــد محله هــای دیگــر، هنگامی کــه یــك 
گــروه رقیــب بــه پیــکار  کمابیــش بهنجــار و آرام اســت ولــی همین کــه  دســت دارد، همه چیــز 
ــروه را دســتگیر می کنــد، یــك جنــگ تمام عیــار روی می دهــد. در  گ ــا پلیــس رهبــر یــک  ــد ی می آی
کنان محلــه، زندانــی می شــوند. آموزشــگاه ها، بیشــتر بســته می شــود،  ایــن جنگ هــا همــه ســا
کــه بــه خیابــان   فروشــگاه ها نیــز بســته می شــود و همــه در خانه  هایشــان می ماننــد و می ترســند 

بیاینــد. ایــن وضعیــت خفقــان می توانــد چندیــن روز بــه درازا بکشــد.
در ســال های میــان 90 – 1984، درســت پــس از پایــان دیکتاتــوری، ویــال ُاپراریــا ماننــد دیگــر 
کاســیاس بســیار ســازمان یافته و پویــا شــد و روش هــای ســواد آموزی پائولــو فریــر1  محله هــای 
کنان فاوالهــا و ســازمان های  افتــاد. در آن هنــگام، ســا راه  الهیــات رهایی بخــش  آمــوزش  و 
غیردولتــی2 در حــال ایجــاد اتحــاد بــرای عدالــت و حقــوق اجتماعــی بودنــد. آن هــا هنــوز امیــدوار 
کــه شــاید زیــر ســایه یــک مردم ســاالری راســتین، شــهروندان واقعــی بــه شــمار آورده  بودنــد 

شــوند.
کنان در پایــان نشســت تشــخیص مشــارکتی ســریع )DRP( ســال 2001، دگرگونی هــا را بــه قــرار  ســا

کردنــد: زیــر جمع بنــدی 

• راه یابی مواد مخدر و قاچاق و خشونت، پایان آزادی و شادی ما بود.
کلیســا، جایــی  • قاچاقچیــان بــر انجمــن محلــه مــا چیــره شــدند؛ رادیــوی محلــه را بســتند؛ 
گــر از آنــان پیــروی  کــه در آن نشســت های خــود را برگــزار می کردیــم را نیــز به اجبــار بســتند. ا

نمی کردیــم مــا را تهدیــد بــه مــرگ می کردنــد.
خ و ارتــش ســوم، آرامــش مــا را از میــان بــرد. مــردم بی گنــاه و بچه هــا  • جنــگ میــان ارتــش ســر
کشــته می شــوند، یــا در جابجایــی مــواد مخــدر  گیــر می افتنــد.  گلوله هــای ســرگردان  همیشــه بــا 

1. Paulo Freire’s literacy methods
2. NGO: A Non-Governmental Organization
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کــه در دیدشــان باشــد تیرانــدازی می کنــد. پلیس هــا تنهــا می آینــد و بــه هــر چیــزی 
کــرده و وارد قاچــاق  کورکورانــه می کننــد، مصــرف مــواد را آغــاز  کوچک ترهــا از بزرگ ترهــا پیــروی   •
بــاردار می شــوند و بچه هــای  یــا 13 ســالگی  مــواد و بی بندوبــاری می شــوند، دخترهــا در 12 

خــود را رهــا می کننــد و به ســوی بی بندوبــاری می رونــد.
ــا ایــن خشــونت و مــواد مخــدر در ویــال ُاپراریــا، در اینجــا زن هــا بــه هیچ کــس اعتمــاد ندارنــد  • ب
کننــد. بســیاری از مــا زن هــا مشــاغل خــود را از دســت داده ایــم و مــردان نیــز  کار  تــا در خانــه اش 

ــده اند. ــته ش ــا بس کارخانه ه ــه  ــون هم ــور، چ همین ط

ــزار  ــه شــرکت کنندگان برگ واپســین بخــش از تشــخیص مشــارکتی ســریع، پیــش از دادن ناهــار ب
کار،  شــرکت کنندگان  نیازهــای  برجســته ترین  بــود.  محلــه  اولویت هــای  شناســایی  کــه  شــد 
کننــد تــا از  کــه بتواننــد بــه او اعتمــاد  آمــوزش، بهداشــت و امنیــت بــود و همچنیــن نماینــده ای 

کنــد. خواسته هایشــان در ســازمان های دولتــی پشــتیبانی 
کار و شــغل در اولویــت نخســِت نیازمنــدی آن هــا بــود و ننــگ زندگــی در ویــال ُاپراریــا، بازدارنــده ای 
ــه جایگزیــن  ک ــه مشــاغلی نیــاز داشــتند  ــود. مــردم ب گماشــته شدنشــان ب ــه کار  ــرای ب برجســته ب
کــه آمــوزش  کارخانه هــا ازدســت رفته بــود. آن هــا آمادگــی دارنــد  کــه بــا بســته شــدن  مشــاغلی شــود 
کار را انجام دهنــد. برای اینکــه فرزندان  کجــا ایــن  کــه چگونــه و در  شــغلی ببیننــد ولــی نمی داننــد 
کار شایســته ای داشــته باشــند، خواســتار افزایــش ســاعات آمــوزش در مدرســه  آن هــا در آینــده 
ــه  ــت بلک ــی نیس کاف ــه  ــوزش در مدرس ــان آم ــش زم ــا افزای ــه تنه ک ــتند  ــد داش کی ــه تأ گرچ ــد،  بودن
کــه ایــن خــود دســتمزد و امنیــت بیشــتر را نیــاز دارد. گرفتــه شــوند  کار  بایــد آمــوزگاران بهتــری بــه 

بیشــتر  رفت وآمــد  قاچاقچیــان  چــون  بــود.  برجســته  نیــاز  یــك  نیــز  بهداشــتی  مراقبت هــای 
یــك  بــه  نیــاز  از ایــن رو  برونــد.  جایــی  بــه  نمی توانســتند  و  بودنــد  کــرده  محــدود  را  کنان  ســا
ــرای  ــی ب ــچ راه حل ــه هی ک ــد  ــا می گفتن ــتند. آن ه ــه داش ــت در محل ــز بهداش ــك مرک ــا ی ــگاه ی درمان
کنتــرل فعالیت هــای روزمــره  چالــش خشــونت ندارنــد و از هنگامی کــه شــبه نظامیــان تهدیــد و 
گاز آشــپزی یــا  کپســول های  کــه  کــرده بودنــد، رونــد بدتــر شــده بــود تــا آنجــا  کنان را آغــاز  ســا
ــا  ــردی ب ــد. م ــرل می کردن کنت ــت را  ــاوال می رف ــای ف ــاالی تپه ه ــه ب ــه ب ک ــی  ــی ون های ــن مین گرفت
کــرد: "بــه دســت آوردن دوبــاره حــس امنیــت شــخصی بــه مــا  گفتــن ایــن جملــه اوضــاع را خالصــه 

کــردن را بــه دســت آوریــم ". کمــك می کنــد تــا دوبــاره آزاد زندگــی 

داستان ژانیرا
چــون  خانواده هایــی  پیــِش  روی  دشــواری های  بازگوکننــده  بچه هایــش  و  ژانیــرا  داســتان 

را ندارنــد. ایــن دشــواری ها  بــر  تــواِن چیــره شــدن  کــه همیشــه  خانــواده اوســت 
کــی ماهانــه را دارد ولــی آن  چــون درآمــد ژانیــرا زیــر خــط فقــر اســت، او شــرایط دریافــت ســبد خورا
کلیســا داده می شــود و دربرگیرنــده  کــه در  کمکــی غیررســمی اســت  کــی  را نمی گیــرد. ســبد خورا
کننــده انــدک،  کلیساســت ولــی چــون تنگدســتان بســیارند و اهدا کاالهــای اهدایــی اعضــای 
کلیســا می رونــد ایــن هدایــا را می گیرنــد.  کــه بیــش از همــه بــه  کســانی  همــواره نیــاز بیشــتر اســت. 
او چــون  تــوان پرداخــت قبــض آب را نــدارد، از آب چــاه اســتفاده می کنــد، بــا اینکــه می دانــد 
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کمــی پــول دربیــاورد،  ــا  ــوده اســت. او قــالب دوزی می کنــد و صنایع دســتی درســت می کنــد ت آل
ــا یکــی از  کنــون ب ــی درآمــد او به ســختی هزینــه مــواد اولیــه موردنیــاز را پوشــش می دهــد. او ا ول
کــرده بــود، عــروس و چهــار نــوه اش زندگــی می کنــد. آن هــا در  کــه تصــادف  دخترانــش، پســرش 

ــرای زندگــی هســتند. تکاپــو و دســت وپا زدن ب
در   1939 ســال  در  ژانیــرا  اســت.  تأســف بار  وضعیتــی  گذاشــته  ســن  بــه  پــا  کــه  کســی  بــرای 
ژانیــرا  هنگامی کــه  می کــرد،  رخت شــویی  کــه  مــادرش  شــد.  زاده  بچــه   26 بــا  خانــواده ای 
کــه یــك فروشــنده دوره گــرد بــود، دو ســال پــس ازآن  هفت ســاله بــود از جهــان رفــت و پــدرش نیــز 
درگذشــت؛ ماننــد بیشــتر مــردم روســتایی هم نســل آن هــا، هــردوی آن هــا بی ســواد بودنــد. 
گرفــت. او در برپاســاختن ایــن اجتمــاع و ســاخت مدرســه  ژانیــرا راه ریــو و ویــال ُاپراریــا را در پیــش 
ــوزگاران،  ــای مدرســه و آم ــرای بچه ه ک ب ــورا ــا پختــن خ ــرد و ب ک کوشــش  ــیار  ــه اش بس ــار خان کن

زندگــی را می گذرانــد. او ده بچــه و 13 نــوه دارد.
ژانیــرا تنهــا ســه پایه ســواد داشــت و ایــن همیشــه او را آزار مــی داد. بنابرایــن در ســال 1972، 
هنــگام  آن  در  برگشــت.  مدرســه  بــه  او  مــا،  دیــدار  نخســتین  از  پــس  ســال  چهــار  درســت 
کــه یکــی از آن هــا نــوزاد و یکــی دیگــر از آن هــا یک ســاله  سی وسه ســاله بــود و هفــت بچــه داشــت 
کالس  بــود. در آن زمــان هیچ گونــه آموزشــی بــرای بزرگســاالن نبــود، بنابرایــن بــا بچه هــا بــه 
کالس می نشســت، شــرمنده نبــود و احســاس ســربلندی  درس می رفــت و از اینکــه بــا آن هــا ســر 
گذرانــدن دورۀ راهنمایــی، یــك مــددکار اجتماعــی  کــه بــه مدرســه برگشــته اســت. پــس از  می کــرد 

ــرد. ک کار  ــه  شــد و در شــهرداری آغــاز ب
کــه او و باربوســا باهــم بودنــد، زندگــی اش  زندگــی در ویــال ُاپراریــا روبــه بهبــود بــود و در ســال هایی 
گرچــه آن هــا هرگــز ازدواج خــود را ثبــت نکردنــد ولــی زندگــی مشــترك داشــتند و باربوســا  بهتــر شــد. 

بــرای هــر چهــار فرزندشــان ماننــد یــك پــدر بــود.
از  کوچــک  یــك بخــش  ایــن خانــواده به عنــوان  بــرای دیــدن دگرگونی هایــی درگــذر زمــان در 
کــرد.1 زندگــی فاوالهــا، بایــد ابتــدا بــه ســطوح ســواد و شــغلی بچه هــای ژانیــرا و نوه هایــش نــگاه 
کــه دبیرســتان را بــه پایــان نرســانده در اداره بهداشــت  بزرگ تریــن فرزنــدش، مارکــو آنتونیــو2، 
کردنــد و فرزنــد  کــه دوتــای آن هــا دبیرســتان را تمــام  کار می کنــد. او ســه بچــه دارد  شــهرداری 
فــدرال  دانشــگاه  کنــون در  ا و  گرفــت  بورســیه  آمادگــی پیش دانشــگاهی  بــرای دوره  ســومش 
ــه یکــی از بهتریــن دانشــگاه های دولتــی اســت تحصیــل می کنــد. جیــن مارســیا3  ک ریودوژانیــرو 
کنــون خانــه دار اســت و هیــچ وقــت بچــه دار نشــد. او و همســرش  تنهــا ســه ســال درس خوانــد و ا
گذرانــدن زندگــی دارد. آخریــن  ــرای  کافــی ب همــان نزدیکــی زندگــی می کننــد و شــوهرش درآمــد 
کنــون پــس از پانــزده ســال آمــوزش، در  گرفــت و ا گواهــی تعلیــم و تربیــت  دختــرش، مارتــا جانــت4، 
کــه درگیــر بــزرگ  کار می کنــد. او دو بچــه دارد، یــك دختــر دبیرســتانی  کاســیاس  ســازمان مســکن 

کار اســت. کــه دبیرســتانش را بــه پایــان رســانده و در پــی یافتــن  کــردن بچــه اســت و یــك پســر 

1. تاریخچه این خانواده در سال 200۵ تدوین شد؛ بنابراین سن افراد مربوط به آن زمان است.
2. Marco Antonio
3. Jane Marcia
4. Marta Janete
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گوا2  کار خوبــی در جاپاِرپا کامیاب تریــن فرزنــد ژانیــرا اســت. او یــك وکیــل اســت و  ج لوئیــس1،  جــور
ج هرازگاهــی بــه دیــدن مــادرش می آیــد ولــی  کــه بــا او زندگــی می کنــد. جــور دارد و یــك بچــه دارد 
کمکــی نمی کنــد. ســلیا رجینــا3 دبیرســتان را تمــام نکــرده و به عنــوان  ــه مــادرش  در هزینه هــا ب
کار می کنــد و دو پســر دارد. آلمیــر4، در بچگــی بــا اتوبــوس تصــادف  منشــی در بیمارســتان محلــی 
ــه درســش  ک ــا۵ دارد  ــام دیان ــه ن ــرده و یــك دختــر ب ک ــر نرفــت. او ازدواج  کالس ســوم فرات ــرد و از  ک
راهنمایــی،  از دوره  پــس  رالــدو6  زیست شــناس شــود.  یــك  و می خواهــد  اســت  پایــان  بــه  رو 
کــه همــه بــه مدرســه  کنــون یــك بــازرس حمل ونقــل اســت و ســه بچــه دارد  کــرد و ا مدرســه را رهــا 
کــه هم اســم مــن اســت، در تصویــر ۵-9 بــا مــادرش نشــان داده شــده اســت.  می رونــد. جانیــس 
کنــد، در یــک  کالس درس خوانــده اســت و تــا پیــش از آنکــه ریه هایــش مشــکل پیــدا  او تنهــا پنــج 
کوچــك را بــه  کار می کــرد، او هرگــز ازدواج نکــرد ولــی یــك دختــر  برنامــه شــهری مبــارزه بــا حشــرات 
کاســیاس،  فرزنــدی پذیرفتــه اســت. او در یــك لوتیامنتــو قانونــی در نزدیــک 4۵ دقیقــه  از شــمال 
در جــاده ای بــه ســوی پتروپلیــس زندگــی می کنــد. روبرتــو7 نیــز دبیرســتانش را بــه پایــان نرســاند 
کوچک تریــن  کارمنــد دفتــر بهداشــت شــهرداری اســت.  کــه او هــم در برنامــه مبــارزه بــا حشــرات 
کــه او هــم بیشــتر از دوره راهنمایــی درس نخوانــد. در میــان  کوئــل8، خانــه دار اســت  دختــرش، را
کارهــای رســمی بــا  کوئــل و آلمیــر( همگــی  پنــج پســر ژانیــرا و پنــج دختــرش، به جــز دو تــن )را
کــه  کارمنــد دائمــی را تضمیــن می کنــد( دارنــد  کــه مزایــای  کارمنــدی امضاشــده )برگــه ای  کارت 

کننــد. کارمنــدی اســتفاده  می تواننــد از مزایــای 

تصویر 5-9. ژانیرا و دخترش جانیس، 2004.

1. Jorge Luis
2. Japarepagua
3. Celia Regina
4. Almir
5. Diana
6. Raldo
7. Roberto
8. Raquel
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کاسیـاس فـاوالها و لـوتیـامنتـوهـا 20۵دوکـو ِد 

کــه در شــجره نامه )تصویــر ۵-10( دیــده می شــود، ژانیــرا ده فرزنــد و ســیزده نــوه  همان گونــه 
دارد. شــش فرزنــدش بچــه  ندارنــد یــا تنهــا یــک بچــه دارنــد. ســه تــا از بچه  هایــش تنهــا دو بچــه 

دارنــد و فرزنــد بزرگــش ســه بچــه دارد.1
کاهــش ُبعــد خانــوار نشــان دهنده رونــِد شــهری شــدن اســت، در شــهر، چــون دسترســی بــه  ایــن 
کــودکان و همچنیــن مرگ ومیــر  مراقبت هــای بهداشــتی و دانــش پزشــکی بیشــتر اســت، شــمار 
کار  ــازار  ــه وارد ب ــال اینک ــد احتم ــتری دارن ــالت بیش ــه تحصی ک ــی  ــد. زنان ــش می یاب کاه ــوزادان  ن
کمتــری داشــته باشــند.  کــه دیرتــر بچــه دار شــوند و شــمار فرزنــد  شــوند، بیشــتر اســت و مایلنــد 
ماننــد روســتا دیگــر خانــواده  بــزرگ، یــك ســرمایه بــرای مانــدگاری نیســت. زنــان می تواننــد 
کننــد و از طرفــی می خواهنــد بچه هایشــان در شــرایط بهتــری در ســنجش  بــارداری خــود را مهــار 
کوچــک نگــه  دارنــد. کوشــش می کننــد خانــواده خــود را  کننــد، ازایــن روی  بــا خودشــان زندگــی 
ناهمســانی شــمار فرزنــدان مارگاریتــا، زی کابــو و ژانیــرا، نشــان دهنده تفاوت هــای میــان روســتا و 
کــه پدرومــادرش از پیــش در ریــو بودنــد، یکــی از چهــار بچــه خانــواده بــود  شــهر اســت. مارگاریتــا، 
کــه هــر دو در روســتا زاده شــده بودنــد بــه ترتیــب  کــه خــودش شــش فرزنــد داشــت. ژانیــرا و زی 
کــه هریــك بــه ترتیــب 6 و 10 فرزنــد داشــتند؛ ولــی هیچ یــک  خانــواده آن هــا 19 و 2۵ بچــه داشــت 
ــا دو بچــه داشــتند  ــك ی ــدان آن هــا بیشــتر از ســه بچــه نداشــتند و نوه هــای آن هــا تنهــا ی از فرزن
کــه هیــچ بچــه ای نداشــته باشــند. ایــن  و بســیاری ماننــد پاتریشــیا، نــوه زی، بــرآن شــده اند 
ــد شــهری شــدن  ــا رون کــه هماهنــگ ب ــه چشــم می خــورد  الگــو در تاریخچــه همــه خانواده هــا ب
کاوی داده هــا نشــان  در سراســر جهــان اســت. بــه نظــرم ایــن امیدوارکننــده اســت، چــون وا

ــوار دارد. ــا پویایــی و رشــد خان کوچــك شــدن خانــواده، پیونــدی نیرومنــد ب کــه  می دهــد 
کــه می بینیــم تحصیــالت بچه هــای ژانیــرا چــه انــدازه پاییــن  بااین حــال مأیوس کننــده اســت 
گرچــه  کــردن نیازهــای اولیــه خــود اســت. ا اســت و درآمــد برخــی از آن هــا تنهــا در انــدازه بــرآورده 
کــه در  بــود  آمــوزش قائــل  بــرای  زیــادی  کــه ارزش  بــا اســتعداد داشــته اند  مــادری اســتوار و 
33 ســالگی بــه مدرســه برگشــت و حداقــل چهــار تــن از فرزندانــش پــدری فرهیختــه و پولــدار 
داشــتند. تفاوت هــای فــردی در انگیــزه و توانایــی روشــن کننده بخشــی از ایــن تمایــز اســت 
کــه یــك عامــل موثــر بــر  و بی گمــان بخــت و اقبــال نیــز نقــش دارد ولــی ترتیــب بــه دنیــا آمــدن 
ــر می رســد در ایــن مــورد هیــچ تأثیــری نداشــته اســت. از  ــمرده می شــود، بــه نظ ــت برش موفقی
کــه  گرفتنــد  ج لوئیــس، یعنــی دو نفــر مــدارك باالیــی  میــان ده فرزنــد تنهــا مارتاجانــت و جــور

بچه هــای ســوم و چهــارم هســتند.
کاســیاس  کارنامــه شــغلی خانــواده ژانیــرا غیرعــادی اســت، چــون بیشــتر آن هــا بــرای شــهرداری 
ــرده،  ک ــاز  ــرای ورود فرزندانــش نیــز ب کار می کننــد. بی گمــان اشــتغال ژانیــرا در شــهرداری راه را ب
کارگــران  کاســیاس،  کار همگــی آن هــا ســخت بــوده اســت. در دیگــر خانواده هــای فــاوالی  گرچــه 
کار می کردنــد و همیشــه درگیــر تغییــر شــغل  کارخانه هــا  کــه در  بیــکار فراوانــی وجــود دارنــد 

کارخانه هــا انجامیــده اســت. کــه صنعــت زدایــی بــه تعطیــل شــدن پیوســته  هســتند، چــرا 
کــه زنــده مانــده  بودنــد را بــه یــاد  کــه بــه دنیــا آورده  و تعــداد نوزادانــی  کــردم، شــمار نوزادانــی را  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  1. بیشــتر زنانــی 

داشــتند ولــی مایــل بــه دادن اطالعــات نبودنــد. شــاید شــمار بچه هــای او بیشــتر بــوده باشــد.
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انســجام خانوادگــی در میــان فقــرای شــهری عمومیــت نــدارد. بــا خانــواده ای در ســال 1969 
کــردم، چــون پــدر خانــواده، یــك رهبــر در نوابرازیلیــا بــود، بــه یکــی از لوتیامنتو هــای  گفتگــو 
ــه  ــه از عهــده نیازهــای روزان ک ــد  کوشــش می کردن ــد، آن هــا  کاســیاس رانده شــده بودن پیرامــون 
ــا داروی دیابــت زن  ک ی خــود برآینــد. هــردو ســالمند بودنــد و هرمــاه ناچــار بودنــد میــان خــورا
کــه پرســتار بــود در خانــه پشــت آن هــا زندگــی می کــرد و بــه  خانــواده یکــی را برگزیننــد. دخترشــان 

ــید. کش کار  ــن  ــت از ای ــد، دس ــه دار ش ــودش بچ ــه خ ــی پس ازاینک ــرد، ول ــك می ک کم ــا  آن ه
یکــی از اتاق هــای خانــه همیشــه بســته بــود و یــك خــودرو و یــك موتورســیکلت در پارکینــگ بــود. 
کــه بــرای  کــه این هــا وســایل پسرشــان اســت  گفتنــد  مــن دربــاره آن هــا پرســیدم و آن هــا باافتخــار 
کار رفتــه اســت. اتاقــش قصــری پــر از وســایل بــود، در آنجــا یــك تلویزیــون پالســما، یــك دوچرخــه 
کولــر و ابزارهــای لوکــس دیگــر بــود. حتــی آن اتــاق پرده هــای تجملــی داشــت.  ســرعتی، یــك 

تصویر 5-10. شجرنامه ژانیرا، 2003.
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آن هــا بــا احتــرام بســیار ایــن اتــاق را بــرای او نگه داشــته بودنــد و هرگــز وارد آن نمی شــدند. مــن 
کمــك می کنــد یــا اینکــه آن هــا از او چشمداشــت  کــه آن پســر بــه آن هــا  هیــچ نشــانه ای نمی دیــدم 

یــاری داشــته باشــند یــا از یــاری نکردنــش آزرده باشــند.

گزارش، 2008 واپسین 
ــه اش را  ــن خان ــون تلف ــدم، چ ــرا ش ــران ژانی ــودم، نگ ــو ب ــر 2008 در ری کتب ــه در ا ک ــاری  ــین ب واپس
کــردم ولــی ســودی نداشــت. هیــچ راه  کوشــش  پاســخ نمــی داد. یــک هفتــه هــرروز و هــر ســاعت 
دیگــری بــرای تمــاس بــا او نداشــتم. مــن در نوابرازیلیــا یک بــار تهدیــد شــده بــودم، رفتــن بــه 
کــه پاســخی نگرفتــم، هیــچ راه دیگــری بــه اندیشــه ام  ک بــود، ولــی پــس از یــك هفتــه  فــاوال خطرنــا

نرســید، جــز اینکــه بــه خانــه اش بــروم و ببینــم چــه خبــر اســت.
ــتادم و او  ــه اش ایس ــن خان ــوی دروازه آهنی ــان جل ــیدم، در خیاب ــا رس ــال ُاپراری ــه وی ــه ب هنگامی ک
کــردم. خوشــبختانه، پســرش آلمیــر، همســر و دختــر او صدایــم را شــنیدند. آن هــا در  را صــدا 
کــه روی خانــه ژانیــرا ساخته شــده اســت زندگــی می کننــد. آن هــا از  آپارتمانــی جــدا در طبقــه بــاال 
کردنــد، و مــرا شــناختند و بــه پاییــن آمدنــد و مــن را بــه درون دعــوت  بهارخــواب، پاییــن را نــگاه 

کننــد.
ــا ژانیــرا بــه  ژانیــرا دچــار تنگــی نفــس شــده بــود و نــزد دختــرش جانیــس رفتــه بــود. مــن بارهــا ب
ــه  گون ــه  گرچــه هــر زمیــن ب ــود.  ــه اش در یکــی از لوتیامنتوهــای قدیمــی ب ــودم. خان آنجــا رفتــه ب
قانونــی خریــداری شــده بــود، امــا آنجــا، حــس فاوالهــای قدیمــی ریــو را داشــت. آنجــا یــك بخــش 
ــه جانیــس نخســتین  ــود. هنگامی ک کــی و خدمــات شــهری اندکــی ب ــا خیابان هــای خا همــوار ب
گزیــد، آب از چاه هــا فراهــم می شــد و دسترســی محــدودی بــه بــرق بــود ولــی  بــار در آنجــا مــکان 
ــای  ــا خانه ه ــطرنجی و ب ــا ش ــوی خیابان ه ــد. الگ ــور دارن کنت ــی و  ــی و برق کش ــون آب لوله کش کن ا
کوتــاه در پیرامون خــود دارند.  کــه بســیاری از آن هــا پرچین هــای آذینــی  چوبــی یــك طبقــه اســت 
کــرده اســت و یــك بهارخــواب باصفــا در  گل زیبــا درســت  کنــار خانــه  اش یــك باغچــه  جانیــس در 
کــه در یــك خانــه متروکــه یــک ملــک اربابــی قدیمــی  جلــوی خانــه اش دارد. محلــه انجمنــی دارد 
کنــار مســیلی  کــه در  گیاهــان ســبز و یــك زمیــن بــاز  قرارگرفتــه اســت. درختــان ســایه دار دیرینــه، 
کارهــای  ــه اندیشــه ها و  ک ــدار داشــتم  پیرامــون آن قرارگرفتــه  اســت. در ســال 200۵ از محلــه دی
گروه هــای مــواد مخــدر  ــه  ــه هیــچ وابســتگی ب ک ــود  ــب ب ــم بســیار جال ــده انجمــن برای رهبــر برگزی
کــه  گیــرا و اجتماعــی در انتظــارش اســت  کمیــاب از یــك محلــه  نداشــت. ایــن اجتمــاع نمونــه ای 

گروه هــای قاچــاق مــواد در آن نفــوذ نکننــد. انــزوای آن باعــث شــده 
ــوا  ــی ه ــت، آلودگ ــر اس ــش بهت ــه حال ک ــت  گف ــرا  ــردم، ژانی ک ــه جانیــس تلفــن  ــه خان ــه ب هنگامی ک
ــه  ــود ب ــر نیــاز ب گ ــه ا ک گفــت  ــه مــن  کمتــر اســت و به خوبــی از او نگهــداری می شــود. او ب در آنجــا 
ــه او برســاند. ــا پیــام مــن را ب ــا، ایمیــل بزنــم ت ــوه اش، دیان ــه ن ــد ب او دسترســی داشــته باشــم بای

کــه هــم نــام شــاهزاده دیانــای انگلســتان بــود، تنهــا فرزنــد آلمیــر و همســرش لودیســیا1،  دیانــا، 

1. Laudicea
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کنجــکاوی بســیار  کــه بــا  کمــرو  یعنــی نــوه ژانیــرا بــود. مــن شــاهد بــزرگ شــدنش بــودم، یــك دختــر 
بــه همه چیــز نــگاه می کــرد. او تبدیــل بــه یــك دوشــیزه جــوان مشــتاق و بــا اعتمادبه نفــس شــده 
کــه دلباختــه خوانــدن و زیست شناســی اســت.  بــود، یــك دختــر 17 ســاله قدبلنــد و خوش انــدام، 
کالــج  کنــون او ســال پایانــی دبیرســتان در  او حتــی یــك روز هــم در مدرســه غیبــت نکــرده اســت. ا
کاســیاس اســت و دوره هــای انگلیســی، اســپانیایی و فنــاوری اطالعــات را نیــز  کورتــا1 در  میــگل 

می گذرانــد.
کــه ویــال  تصویــر ۵-11، دیانــا و پــدرش را در بهارخــواب طبقــه بــاالی خانــه ژانیــرا نشــان می دهــد 
کــه اهــل ســاهیا2 اســت در ســوی  ُاپراریــا را در پشــت آن هــا می تــوان دیــد. مــادر دیانــا، لودیســیا 
کــه خــوش  راســت تصویــر می خنــدد و ســعی می کنــد بیــرون از تصویــر باشــد و اصــرار می کنــد 
کنــار آن بــه  کولــر، از پنجــره اتاق خــواب آن هــا در ســوی چــپ پیــدا اســت. دِر  عکــس نیســت. 
ــاز می شــود. حمــام  گاز، ظرف شــویی، یخچــال و میــز ناهار خــوری ب ــا اجــاق  کوچــك ب ــاق  یــك ات
کــه بــا یــك پــرده آویــزان از  و توالــت در ســمت چــپ اســت و شبســتان دیانــا ســمت راســت اســت 
کیســه   های ســیمان اســت،  اتاق خــواب پدرومــادرش جداشــده اســت. بهارخــواب پــر از شــن و 
ــا اتــاق خصوصــی خــودش را بــرای درس  ــا دیان چــون آلمیــر می خواهــد یــك اتــاق دیگــر بســازد ت

خوانــدن داشــته باشــد.

تصویر 5-11. آلمیر، پسر ژانیرا همراه دخترش دیانا در تراس طبقه باال خانه ژانیرا، 2008.

1. Colégio Miguel Corta
2. Sahia
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جانورشناســی  یــا  زیست شناســی  در  را  کارآمــوزی  دوره  به تازگــی  کــه  اســت  آن  پــی  در  دیانــا 
کــه  کوشــش در ایــن رشــته اســتاد شــود. او فیلم هــای طبیعــت را  بگذرانــد. او می خواهــد بــا 
کــه در حــال نوشــتنش بــود و روش پژوهشــی اینترنتــی خــود  کــرده بــود، مقاالتــی را  جمــع آوری 
را بــه مــن نشــان مــی داد. بــا اینکــه همیشــه بــه شــبکه اینترنــت دسترســی دارد امــا دریکــی از 
گرچــه  کاســیاس زندگــی می کنــد و هرگــز بــه شــهر ریــو نرفتــه اســت،  خطرناك تریــن فاوالهــا در 
کالســی هایش در تصویــر ۵-12 نشــان داده    گروهــی از هــم  ریــو یــك ســاعت تــا آنجــا فاصلــه دارد. 
کارآمــد  گــر بــه آن هــا بخــت و مجــال داده شــود، هریــك از آن هــا می تواننــد موفــق و  شــده اســت. ا

باشــند.

تصویر 5-12. همکالس های دیانا در دبیرستان، تصویر همگنی ظاهری و چیرگی جنسیتی زنان را نشان می دهد.

کــه دم در  هنگامی کــه آلمیــر بچــه بــود، نزدیــک بــود جــاِن خــود را از دســت بدهــد. بــه یــاد دارم 
خانــه  شــکالت می فروخــت. او آســیب زیــاد دیــده بــود و چندیــن اســتخوانش شکســته  بــود، ولــی 
کنــون بــا همســرش لودیســا، یــک خواروبارفروشــی در  کــم تــا انــدازه زیــادی بهبــود یافــت و ا کــم 
ک هــای جورواجــور را  ــد. لودیســا آشــپزی می کنــد و خورا ــه خودشــان راه انداخته ان جلــوی خان
ــا  ــا ب ک درســت می کنــد ت ــران خــورا کارگ ــرای  کنــاری آمــاده می کنــد و همچنیــن ب ــرای مدرســه  ب
کارشــان ببرنــد و شــیرینی هایی را بــرای فــروش درســت می کنــد. آلمیــر نیــز بــا  خــود بــه محــل 
کیك هــای لودیســا را در میــدان عمومــی  ک هــا را می رســاند و شــیرینی ها و  موتــور خــود خورا
خطرنــاك  بســیار  پراریــا  اُ ویــال  خیابان هــای  در  این هــا  فــروش  می فروشــد.  کاســیاس  مرکــزی 

اســت.
همــه خانــواده چشــم به راه دســتاورد مثبــِت پرونــده قانونــی ژانیــرا هســتند. نزدیــک بــه ده 
ســال از مــردن باربوســا می گــذرد. او دارایی هــای ارزش دار ماننــد زمیــن، پس انــداز و ســهام 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو210 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

گذاشــته اســت؛ ولــی همســر نخســتش همــه دارایــی باربوســا را از آن خــود می دانســت  به جا
و پرونــده در دســتگاه قضایــی همچنــان بــاز اســت، درحالی کــه خانــواده ژانیــرا بــه آن بســیار 
کــه باربوســا  کــرد  نیازمنــد هســتند. چهــار ســال پیــش، یــك آزمایــش DNA، بی چون وچــرا ثابــت 
پــدر ایــن چهــار بچــه بــوده اســت ولــی آن هــا هنــوز اجــازه دریافــت هیچ یــک از میــراث به جامانــده 
کــه وکیــل آن هــا را بــازی می دهــد تــا همچنــان  را نیافته انــد. برداشــت خانــواده ژانیــرا ایــن اســت 

پــول بگیــرد.
پس ازاینکــه همســر نخســت باربوســا درگذشــت، همــه بچه هــای باربوســا، موافــق ســازش و 
پایــان ایــن رونــِد قانونــی درازمــدت بودنــد. آن هــا بــر آن شــدند یــك وکیــل بگیرنــد تــا ایــن فرآینــد 
کســی نیــاز دارنــد  را شــتاب بخشــد. هنــوز دشــواری هایی حل نشــده  باز مانــده اســت. آن هــا بــه 

تــا ایــن رونــد را بــه ســرانجام برســاند.
در ایــوان ایســتاده بودیــم و مــن می خواســتم از خانه هــای چنــد طبقــه عکــس بگیــرم ولــی 
کــه  گــروه موادمخــدر بــاالی تپــه هســت  کــه دوربینــم را بــاال نیــاورم، چــون یــك مرکــز  گفتنــد  آن هــا 
ــا آن هــر چیــزی درجاهــای دور را نیــز ببیننــد. مــاه  ــد و می تواننــد ب یــك تلســکوپ نیرومنــد دارن
کــه قاچاقچیــان  پیــش، یــك دوســت خانوادگــی آنجــا بــوده و در ایــوان از خانــواده فیلــم می گرفتــه 
ــزی  ــه چی ــی از چ کس ــتند بداننــد چــه  ــا خشــونت می خواس ــده و ب ــه آم ــه در خان خ ب ــر ــش س ارت
ــا،  ــتر فاواله ــد بیش ــت و مانن ــت اس ــن وضعی ــا در بدتری ــال ُاپراری ــت. وی ــه اس ــم می گرفت ــرا فیل و چ
کنان اســت. هــر جنبــش آن هــا از  عرصــه سؤاســتفاده قاچاقچیــان مــواد و شــبه نظامیــان از ســا
کشــته شــدن آن هــا در ردوبــدل مــواد هســت و آن هــا  خ نظــارت می شــود؛ بیــم  ســوی ارتــش ســر
هزینــه نگهبانــی را بــه شــبه نظامیــان می پردازنــد و بــرای هــر چیــزی، از رســاندن بســته پســتی 

ــد. ــه آن هــا هزینــه می پردازن ــه اینترنــت ب ــا تلویزیــون و دسترســی ب گاز خــود ت کپســول های  و 

مکان چه تفاوتی ایجاد می کند
در فاوالهــای موردبررســی مــکان یــك عامــل برجســته در آفرینــش مجــال برون رفــت و پیشــرفت 
بــه ریــو مقایســه  اســت. هنگامی کــه نتایــج بررســی را از دیــد خاســتگاه مهاجــرت مهاجــران 
ــا  ــه در آنج ک ــتگاهی  ــرت و زیس ــس از مهاج ــه پ ــگاه و محل ــا جای ــود ام ــی نب ــاوت  چندان ــردم، تف ک
کــردم و همچنیــن فرزنــدان و  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  کســانی  بزرگ شــده اند، بــر زندگــی بیشــتر 

نوه هــای آن هــا، تأثیــر  بــه ســزایی داشــته اســت.
کنان بــود، درحالی کــه  کاســیاس، یــك آســیب نســبی بــرای ســا بــزرگ شــدن در یکــی از فاوالهــا در 
بــزرگ شــدن در  بــود.  برتــری نســبی  یــك  کاســیاس  لوتیامنتو هــا در  از  یکــی  بــزرگ شــدن در 
ــان  ــه پای کــه دبســتان خــود را ب کســانی  ــرای  کومبــا ســودهای بلندمدتــی داشــت، به ویــژه ب کاتا
کاری، بســیار بیشــتر بــود و پیونــد روزانــه  رســانده اند.1 در بخــش جنــوب فرصت هــای آموزشــی و 

کســب وکار ســاختمانی خــود را دارد و چنــد آپارتمــان  کابانــا در حــال حاضــر  کوپا کلیســای  1. چنــد نمونــه بــرای مثــال: پســر ســرایدار 
کســب وکار پررونــق در ارتبــاط بــا تصویربــرداری در ایپانمــا نزدیــک میــدان عمومــی  دارد؛ مــرد جــوان دیگــر در حــال حاضــر یــک 
Osorio دارد؛ و یکــی از رهبــران اجتمــاع معــاون بانــک در برازیلیــا بــود و درحــال حاضــر در بوتافوگــو )Botafogo( بــا همســر و دختــرش 

کــه حســابدار و وکیــل اســت، زندگــی می کنــد.
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کاسیـاس فـاوالها و لـوتیـامنتـوهـا 211دوکـو ِد 

کــه در پیرامــون ممکــن  گروه هــای اجتماعــی بــا جایــگاه بــاال، فرصت هایــی را فراهــم می کــرد  بــا 
نبــود.

کاســیاس بــه باالتریــن ســطح یکپارچگــی  از میــان همــه محله هــای بررسی شــده، لوتیامنتو هــای 
گرچــه در آغــاز تهیدســت بودنــد امــا آن هــا ننــگ زندگــی در یــك فــاوال  بــا بخــش رســمی رســیدند. 
کــه در آغــاز مســتأجر بودنــد ولــی ســپس بســیاری از آن هــا  را نداشــتند، همچنیــن درســت اســت 
کردنــد،  مالــك شــدند. برخــالف فاوالهــا، هنگامی کــه لوتیامنتو هــا خدمــات شــهری دریافــت 
گرچــه  محله هــای بســامانی شــدند و از دیــد شــهرداری همچــون دیگــر محله هــای شــهر بودنــد. ا
کنان فاوالهــا داشــتند امــا  کنان لوتیامنتو هــا درآمــدی هماننــد درآمــِد ســا در ســال 1968، ســا
گذشــت زمــان خــود را ارتقــا دهنــد. رســمی  داشــتن جایــگاه قانونــی، آن هــا را توانــا  ســاخت تــا بــا 

کمــك می کــرد از تهیدســتی بیــرون بیاینــد. بــودن بــه آن هــا 
کــه بــا تحصیــالت، اســتفاده  از دیــد شــاخص های رفــاه از جملــه جایــگاه اجتماعــی - اقتصــادی 
کاســیاس  کنان لوتیامنتو هــای  کــم )نفــر در هــر اتــاق( ســنجیده می شــود، ســا از لوازم خانگــی و ترا
کومبــا بودنــد و نوابرازیلیــا امتیــاز متوســط و  کاتا کنان  گرفتنــد و پــس ازآن ســا باالتریــن امتیــاز را 
کاســیاس پایین تریــن امتیــاز را داشــت. در حاشــیه بــودن و غیررســمی بــودن یــك  فاوالهــای 

محکومیــت دوســویه بــود.
کــه بــه علــت تأثیــر بــرده داری برزیــل و نابرابری هــای ژرف آن، فقــرا  یــک دیــدگاه ایــن اســت 
محکــوم بــه انتقــال فقــر خــود بــه هــر نســل هســتند. ایــن ســخن یــک نگــره و پنــداره اســت 
بــه  ایــن بینــش در جهــان واقعــی بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد. تفســیر آن  ولــی در واقعیــت، 
کــه بــه رایانــه آشــنا  ــا نــوه اش  گــر شــما پدرومــادر بی ســواد ژانیــرا را ب گــروه مرجــع بســتگی دارد. ا
کــه ایــن خانــواده راه درازی را رفتــه اســت؛ امــا چگونــه  کنیــد، متوجــه می شــوید  اســت، مقایســه 
کــرد. آیــا ایــن شــکاف  می تــوان پیشــرفت دیانــا را بــا پیشــرفت بچه هــای بخــش جنــوب مقایســه 
گســترده تر شــدن؟ جوانانــی چــون او چگونــه می تواننــد در بــازار  رو بــه بســته شــدن اســت یــا 
ــد؟ ــی می  کنن ــان زندگ ــبه نظامی ــدر و ش ــواد مخ ــای م گروه ه ــان  ــه می ــد درحالی ک کنن ــت  کار رقاب
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فصل شش

حاشیه نشینی

 از افسانه تا واقعیت
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من فاوال هستم
بله، می گویم فاوال هرگز پناهگاه حاشیه نشینان نبوده

حاشیه نشینان تنها مردم فروتنی هستند
این واقعیت در روزنامه ها بیان نمی شود

فاوال یك مشکل اجتماعی است )ترجیع بند(
و بیشتر از آن چیست، من فاوال هستم

کارگرند مردم من 
کمك و یاری اجتماعی دریافت نکرده اند و هرگز 

کنند اما تنها آنجا می توانند زندگی 
چون برای فقرا راه دیگری نیست

کافی را داریم ما تنها حق یک دستمزد نا
این زندگی معمولی ماست

فاوال یك مشکل اجتماعی است )ترجیع بند(
NOCA DA PORTELA AND SERGIO MOSCA,1994

ــا  ــام "Eu Sou Favela" روشــنگر مفهــوم حاشــیه ای اســت و ب ــه ن ایــن ســامبای پــرآوازه برزیلــی ب
فقــر و غــرور در فاوالهــای ریــو پیونــد دارد.1 فاوالهــا در ریودوژانیــرو، مســکن میلیون هــا مردمــی 

گــر فــاوال نبــود بی خانمــان بودنــد. کــه ا اســت 
کمــك اجتماعــی  کــه اعانــه یــا   ســرایندگان ایــن ترانــه، خودشــان را فــاوال می خواننــد و می گوینــد 
کــه بــه دســت اجتمــاع بــه حاشــیه رانده شــده اند،  کارگــران درســتکاری هســتند  را نمی پذیرنــد و 
کمــی بــه آن هــا داده می شــود. ایــن پژوهــش  کرده انــد و دســتمزد  رســانه ها آن هــا را تخریــب 
گفتگــو شــد )کــه  کــه بــا آن هــا  هــم ســروده های آن هــا را تاییــد می کنــد. از بیــش از دو هــزار نفــری 

1. ترانــه مــن فــاوال هســتم "Eu Sou Favela" در ســال 1994 بــه دســت Noca da Portela و Sergio Mosca ســاخته شــد. 
 ،"A Palavra e Favela" ،گفته شــده اســت  Maria Hortense Marcier و Jane Souto de Oliveira ســروده ها در

.1998 Alvito و Zaluar در
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21۵حـاشیـه نشیـنـی از افسـانـه تـا واقـعیـت

ــازه در ســال 2003 را در برداشــت(، 80 درصــد  ــه تصادفــی ت ســه نســل در ســال 2001 و یــك نمون
ــه  ک ــان(  ــکا در آن زم ــک 68 دالر آمری ــتند )نزدی ــر داش کمت ــا  ــال ی ــه 170 رئ ــد ماهان ــا، درآم از آن ه
گفتنــد  کافــی می دانســتند. 67 درصــد  تنهــا 18 درصــد، ایــن درآمــد را بــرای یــک زندگــی ســاده 
کــه نزدیــک دو برابــر ایــن انــدازه، یعنــی 300 رئــال در مــاه )نزدیــک 120 دالر( را نیــاز دارنــد تــا یــك 
زندگــی پیش پاافتــاده داشــته باشــند. تنهــا 19درصــد پاســخ دهندگان ایــن انــدازه یــا بیشــتر 

درآمــد داشــتند.
ســرایندگان ترانــه بــرای ریشــخند بــه دیــد دیگــران بــه فاوالهــا، ترجیع بنــد طعنه آمیــز "فــاوال 
کار می برنــد و آن را مشــکل خودشــان می داننــد. ایــن  یــك مشــکل اجتماعــی اســت "1 را بــه 
گــروه تبهــکاران هارلــم  کــه در آن اعضــای  کنــاره غربــی "2 اســت  یــادآور ترانــه فیلــم "داســتان 
ــت،  ــی اس ــاری اجتماع ــار بیم ــه دچ ک ــی را  ــس آدم ــد "هیچ ک ــه4 می گوین کراپک ــر  ــه افس ــرقی3 ب ش

نمی خواهــد."
ــه تولیــد و بازتولیــد می شــود،  ــه فاوالهــا همچــون یــك "مشــکل اجتماعــی " به طــور روزان ــگاه ب ن
کــه  در فــاوال در تهدیــد هســتند خــود همچــون تهدیــدی از ســوی یــک نظــام  کســانی  چــون 
ــر  ــر دیگ گ ــت. ا ــوده اس ــا ب ــده فاواله کنن ــت برپا ــود از نخس ــه خ ک ــوند  ــته می ش ــی نگریس اجتماع

گزینه هــای مســکن بــرای فقــرا یافــت می شــد، شــاید هیــچ فاوالیــی وجــود نداشــت.
ایدئولــوژی  و  پنــداره  یــك  فاوالهــا،  کنان  کلیشــه  ای منفــی دربــاره ســا نگــرش  روی هم رفتــه، 
کــه همــه شــواهد مخالــف را نادیــده می گیــرد.  کــرده  حاشیه نشــینی نیرومنــدی را پایه ریــزی 
کنان فاوالهــا چالــش اجتماعــی برشــمرده  شــوند، همــواره اندیشــه رهایــی از  تــا هنگامی کــه ســا
کنونــی ریــو در آوریــل 2009  آن هــا روی میــز سیاســت اســت. چنانکــه ادواردو پائیــس۵،  شــهردار 

ــود. ــد ب ــز خواه ــا روی می گزینه ه ــه  ــتند هم ــا هس ــه فاواله ــا هنگامی ک ــه ت ک ــه  گفت
کتــاب افســانه حاشیه نشــینی، زمینــه دگرگونــی تدریجــی در پیــش داوری دربــاره فقــرای شــهری 
ــه نادرســت حاشیه نشــین و بیــرون از  کــه ب کــه مــردم فقیــری  ــود  کــرد. واقعیــت ایــن ب را فراهــم 
کارکــرد شــهر داشــته و یکپارچگــی  سیســتم نگریســته می شــوند، به راســتی نقشــی بنیــادی در 

اســتواری بــا آن سیســتم دارنــد.
کــه بــار دیگــر پنــداره حاشیه نشــینی، بــا  بــا ادامــه ایــن پژوهــش در ســی ســال پــس ازآن، دریافتــم 
مفهــوم چندبعــدی و دگرگــون شــونده خــود، دریچــه ای را بــه  اندیشــیدن افــکار عمومــی و برخــی 
گروهــی بــه آن دامــن زده اســت. بــرای تکمیــل  کــه شــور رســانه های  گشــود،  سیاســت گذاران 
کنان  کــه پنــداره حاشیه نشــینی در پیونــد بــا ســا پژوهــش پیشــین خــود می خواســتم بدانــم 
فاوالهــا تــا چــه انــدازه دگرگونــی داشــته و بازتــاب ایــن دگرگونی هــا در سیاســت و عمــل چــه بــوده 

اســت.

.)2000( Benigno Trigo ،" 1. اشاره به مردم به عنوان "بیماری های اجتماعی
2. West side story
3. East Harlem
4. Krupke
5. Eduardo Paes
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آشکار شدن افسانه حاشیه نشینی
کــم نشــان و رد شــده انگاشــته می شــد، در چنــد  کــم ارزش،  کــه زمانــی،  مفهــوم حاشیه نشــینی 
گذشــته دوبــاره بازشناســی و بازســازی شــده اســت. مــن پژوهــش "افســانه حاشیه نشــینی  دهــه  
گســترده بــا مهاجرت هــای روســتا بــه شــهر  کــه مخالفــت  " را در یــك دوره تاریخــی ویــژه نوشــتم 
کارگــزار از میــان بــردن فاوالهــا  کــه رســمًا  رایــج بــود. نوشــتار زیــر را در ســال 1968 نهــادی نوشــته 
ــوان چکیــده دیدگاه هــای رســمی و همه گیــر آن زمــان  ــود، ایــن نوشــته را می ت در ریودوژانیــرو ب

پنداشــت:

وارد  ســازمان یافته  گروه هــای  در   ... پیوســته  و  داخلــی  ســرزمین های  از  "خانواده هــا 
و  بــد  الگوهــای  می شــود  ،  آغــاز  فاوال هــا  در  فروپاشــی  بی بندوبــاری،  نتیجــه،  در  می شــوند. 
گمــراه شــده و رهــا می شــوند؛ آن هــا بــدون  دشــواری های مالــی آغــاز می شــود. دختــران جــوان 
هیــچ شــرمی بــاردار می شــوند. مشــروبات و مــواد مخــدر بــه ناامیــدی و احســاس حقــارت و ســوء 
کمــك را می تــوان شــنید...  تغذیــه انجامیــده ... شــب ها از آِن خالفــکاران اســت... فریادهــای 
کــه مبــادا او نیــز در دردســر بیفتــد. پلیــس به نــدرت، آن  امــا هیچ کــس را یــارای مداخلــه نیســت 

ــاوال نفــوذ می کنــد."1 گروهــی در ف هــم تنهــا به صــورت 

ســطوح  همــه  در  نگــرش  ایــن  گســترده  پذیــرش  باوجــود  کــه  دریافتــم  خــود  پیمایــش  در 
گزاره هــا از روی  کــه ایــن  گزاره هــا واقعیــت ندارنــد. پژوهــش مــن نشــان داد  اجتماعــی، ایــن 
هســتند.2  دسیســه آمیز  سیاســی  دیــد  از  و  گمراه کننــده  تحلیلــی  دیــد  از  نادرســت،  تجربــی 
یکپارچــه  و  ســازمان یافته   به خوبــی  اجتماعــی  دیــد  از  فاوالهــا  کــه  دریافتــم  مــن  به راســتی، 
به خوبــی  آن  نهادهــای  و  شــهری  گســتره   و  محیــط  از  می تواننــد  آن هــا  کنان  ســا و  هســتند 
کننــد. از دیــد فرهنگــی، آن هــا بــا یــک مشــارکت و همــکاری ســاده، بــا بهره گیــری از  بهره بــرداری 
فوتبــال و رقــص ســامبا و به ویــژه بــا آمــوزش فرزنــدان، زندگــی  خــود را بهبــود بخشــیدند. آن هــا 
کمتریــن دســتمزد می پذیرفتنــد و در توان فرســاترین  بی چون وچــرا بدتریــن مشــاغل را در برابــر 
)کــه  می کردنــد  مصــرف  را  دیگــران  فرآورده هــای  می کردنــد.  کار  امنیــت  کمتریــن  و  شــرایط 
چه بســا بــرای آن هــا پــول بیشــتری می پرداختنــد چــون فروشــگاه های محلــی، انحصــار فــروش 
گســترش دهنــد( و مســکن و نیــز زیرســاخت های شــهری  داشــتند و مایــل بودنــد اعتبــار خــود را 

در محلــه خــود را برپــا می ســاختند.
کنان فــاوال در آن هنــگام، از تأثیــرات سیاســت بــر زندگــی خــود در درون و بیــرون از فــاوال   ســا
گاه شــده بودنــد و مشــتاقانه درگیــر آن هــا بودنــد. آن هــا در حالی کــه به ظاهــر نشــان می دادنــد  آ
کاری ندارنــد، بــا سیاســتمداران  فرمان بــردار قوانیــن رژیــم خودکامــه هســتند و بــه سیاســت 
گفتگو می کردنــد. ایدئولــوژی رادیکال و  محلــی همــکاری می کردنــد و بــا نامزدهــای انجمــن شــهر 
کــرده بــود. مبنــای داوری  گونــه روشــن فروکــش  گرایــش الیــه روشــنفکر در عمل گرایــی انقالبــی بــه 
ــر اطرافشــان نبــود، بلکــه آنــان خانواده  هــای  کنان فاوالهــا ماننــد همســایگان میلیون ــرای ســا ب
کــرده بودنــد. فاوالهــا یــک راهــکار ارزان  کــه همه چیــز خــود را رهــا  تهیدســت روســتایی بودنــد 

1. “Favelas of Guanabara” (mimeo), Rio de Janeiro, Fundacao Leao XIII (1968).
کنید. کامل درباره این موضوع به )Janice E. Perlman )1976b، فصل 7 و 8 مراجعه  2. برای بحث 
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کردنــد و محله هــای نزدیــک  کار و خدمــات پیــدا  بــرای مســکن در اســتطاعت و نزدیــک بــه محــل 
کاهــش می دادنــد. کــه بــا همــکاری متقابــل ســختی های فقــر را  کردنــد  بــه هــم را برپــا 

کنان فاوالهــا هرگــز حاشــیه ای نیســتند، بلکــه بــا جامعــه پیوند  کــه ســا نتیجه گیــری مــن ایــن بــود 
ــان  دیــده اســت. آن هــا سخت کوشــی،  ــان زی ــه ای منافــع آن گرچــه بــه شــکل غیرمنصفان دارنــد، 
کاالهــا و خدمــات ایــن نظــام  امیــد بــاال و وفــاداری  خــود را پیشــکش شــهر می کننــد ولــی از 
ولــی  نیســتند،  اقتصــادی و سیاســی حاشــیه ای  از روی  بااینکــه آن هــا  بهــره ای نمی بردنــد. 
ــد اجتماعــی و فرهنگــی نیــز حاشــیه ای نیســتند امــا  گرچــه از دی بهره کشــی و سرکوب شــده اند. 
کمــال ناامیــدی ایــن مســئله  انــگ خــورده و در یــک نظــام طبقاتــی بســته، طــرد شــده اند.1 در 

گرچــه از ایــن امــر متعجــب نیســتم. امــروزه نیــز ادامــه دارد، ا
ک ســازی  کــه پا انــگارگان یــا ایدئولــوژی حاشیه نشــینی در دهــه 70 در برزیــل چنــان نیرومنــد بــود 
کــه فــاوال در  کــرده بــود  گیــری را درســت  فاوالهــا را توجیــه می کــرد و نارضایتــی و ناخشــنودی فرا

نخســتین نــگاه، آســیبی بــرای نظــم اجتماعــی پایــدار نگریســته می شــد.
گناهــکار دانســتن و "ســرزنش قربانــی "2، در برابــر شــواهد  انــگارگان حاشیه نشــینی بــا رویکــرد 
ناهمخــوان آشــکاری پافشــاری می کــرد. دالیــل چندگانــه و چنــد ســویه بــرای ایــن پافشــاری 
کمتریــن اســتانداردهای زندگــی بــرای  بــود. نخســت این کــه، درحالی کــه نظــام از فراهــم آوردن 
توجیــه می کنــد؛  را  بســیار  نابرابــری  انــگارگان  ایــن  بــود،  ناتــوان  تهیدســتان  انبــوه جمعیــت 
دوم اینکــه ایــن انــگارگان "عادالنــه "3 بــودن قواعــد بــازی را تقویــت می کنــد؛ ســوم اینکــه بــرای 
مشــکالت فــراوان اجتماعــی یــک ســپر بــال ســاخته و بــا پاسداشــت هنجارهــای چیــره بــه دیگــران 
حــس برتــر بــودن می دهــد؛ چهــارم اینکــه چــون ایــن انــگاره، حاشیه نشــینی را سرچشــمه همــه 
کــج روی، بزهــکاری و تبهــکاری می دانــد، تصویــر جامعــه از خــود را  مشــکالت اجتماعــی ماننــد 
تطهیــر می کنــد )مــن آن را رابطــه آینــه ای4 می نامــم(؛ پنجــم اینکــه، برچســب حاشیه نشــینی 
کنان فــاوال خــود را ســرزنش  ــرای ایــن بیچارگــی، ســا ــا ب را در اندیشــه همــگان شــکل می دهــد ت
بازدارنــده  کــه  ناتوانــی آن هاســت  نبــود شایســتگی و  کــه  بــاور درونــی می شــود  ایــن  و   کننــد 
پیشــرفت آن هــا شــده اســت؛ و ســرانجام، مــردم تهیدســت را از هــم جــدا می کنــد و از همبســتگی 

ــا یــك نیــروی سیاســی یکپارچــه جلوگیــری می کنــد.۵ و پیوســتن آن هــا ب

1. Janice E. Perlman (1976b), 195.
کــه در آن تقصیــر یــک جــرم )اغلــب در جرایمــی ماننــد تجــاوز و آزار  Victim-Blaming .2: ســرزنش قربانــی پدیــده ای اســت 
ــت  ــاًل باب کام ــا حتــی  ــا حــدودی و ی ــی ت ــی نســبت داده می شــود؛ یعنــی قربان ــه قربان ــا حتــی دزدی( ب جنســی، خشــونت خانگــی، ی

حادثــه و ترومــای برپاشــده مســئول اســت. )مترجمــان(
ــتند  ــزاوارش هس ــه س ــه آنچ ــان ها ب ــت و انس ــه اس ــن و عادالن ــی ام ــا جای ــد دنی ــور می کن ــخص تص ــودن، ش ــه ب ــه عادالن ــاور ب 3. در ب
کــه تحــت تأثیــرش زندگــی می کننــد عادالنــه، مشــروع و موجــه اســت.  کــه نظــام اجتماعــی ای  می رســند. ایــن افــراد بــر ایــن باورنــد 
کــه بــا قربانــی تصادفــی جرائــم خشــونت آمیز مواجــه می شــوند، خدشــه دار می شــود. ایــن افــراد  بــاور عمیــق ایــن افــراد زمانــی 
خ می دهــد؛  معتقدنــد در نهایــت اتفاق هــای خــوب بــرای انســان های خــوب می افتــد و حــوادث تلــخ بــرای انســان های بــد ر
بنابرایــن وقتــی بــا چنیــن بــاوری بــا قربانی هــا مواجــه می شــوند، به نوعــی دنبــال دالیــل مقصــر بــودن قربانــی در تجربــه ی خشــونت 
کــه بــا یــک قربانــی  کنــد، چرا کــه بــه جهــان عادالنــه معتقــد اســت می توانــد بــاور خــود را حفــظ  کســی  می گردنــد. به این ترتیــب 

کــه ســزاوار چنیــن تجربــه ی تلخــی اســت. )مترجمــان( کســی قرارگرفتــه  رنج کشــیده ی بی گنــاه مواجــه نیســت، بلکــه در مقابــل 
4. Specular Relationship
5. Janice E. Perlman (1976b), 250–59.
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دگرگونی های چشم انداز فقر
گذشــته، به ویــژه  پیگیــری چگونگــی دگرگونــی مفهــوم و پیامدهــای حاشیه نشــینی در ســی ســال 
ــب  ــیار جال ــرو بس ــهر ریودوژانی ــل و ش ــی برزی ــاد سیاس کالن در اقتص ــای  ــا دگرگونی ه ــد ب در پیون
کودتــای نظامــی ابتــدای  کــه بــا  اســت. پژوهــش آغازیــن در اوج دیکتاتــوری برزیــل انجــام شــد 
کــه در ســال 1974 آغــاز شــد، رفته رفتــه بــه  گشــایش سیاســی تدریجــی  آوریــل 1964 آغــاز شــد. 
ــاره مردم ســاالری در ســال 198۵ انجامیــد.  ــا شــدن دوب ــوری در ســال 1984 و برپ ــان دیکتات پای
پــس از یــك دوره ســرکوب آزادی هــای مدنــی، جنبــش "حــق داشــتن حقــوق "1 ســرانجام پیــروز 

گســترش یافــت. شــد و بــا قانــون اساســی تــازه 1988 
ــای  گروه ه ــیون های  ــی، فدراس ــای اجتماع گروه ه ــاالری،  ــه مردم س ــت ب ــن برگش ــه ای ــه ب ــا توج ب
گرفــت. برخــی از این هــا حقــوق شــهروندی را  کارهــای غیرانتفاعــی در فاوالهــا رونــق  اجتماعــی و 
کوشــش می کــرد. برخــی دیگــر  گذشــته  کــرد و بــرای زدایــش بی عدالتی هــای اجتماعــی  نیرومنــد 
کارهــای فرهنگــی ماننــد تئاتــر، رقــص، فیلم ســازی، ورزش هایــی  ماننــد جنبــش آفــرورگای2 بــرای 
کشــتی و پاروزنــی، یــا بــرای بازآفرینــی روش هــای قومــی و نــژادی  ماننــد والیبــال و فوتبــال و 
کارهــای  گــرد  گروه هــای دیگــری نیــز  کارآمــد یــا حتــی ازیادرفتــه ســازماندهی شــدند. همچنیــن،  نا
َکندومبلــه4 و اومبانــدا5 تــا بازشناســی دوبــاره  دینــی از پاســداری آیین هــای آفــرو بریزیلیــن3 ماننــد 
کاتولیــك و برپایــی جنبــش پروتســتان های انجیلــی ســازمان دهی شــدند.  الهیــات رهایی بخــش 
برخــی از این هــا از خانه هــا آغــاز می شــد درحالی کــه برخــی دیگــر بــا احــزاب سیاســی )ماننــد حــزب 
کارگــری یــا هــردوی آن هــا پیونــد داشــتند. فدراســیون انجمن هــای  کمونیســت( و اتحادیه هــای 
کــه ســرکرده آن، جــو ِرزنــد6، در نخســتین  ســکنه ایالــت ریــو از دیــد سیاســی آن گونــه یکپارچــه شــد 

همه پرســی آزاد بــرای دولــت محلــی، نامــزد شــهرداری شــد.
کشــور از معجــزه اقتصــادی دهــه 60 بــه تــورم فزاینــده دهــه 70 و ســپس بــه  از دیــد اقتصــادی، 
ــی،  ــر دارای ــال 1993، وزی ــید. در س ــش 90 رس ــه آرام ــه ده ــس ازآن ب ــت رفته 1980 و پ ــه ازدس ده
کــه ارزش ارز را در برابــر دالر آمریــکا ثابــت نگــه  کــرد  کاردوســو، برنامــه واقعــی7 را رو  فرنانــدو هنریــك 
کــرد و به طــور زودگــذر تــوان خریــد فقــرا را افزایــش داد،8 ولــی  کار، تــورم را مهــار  می داشــت. ایــن 
چالــش رشــد اقتصــادی را چــاره نکــرد و در دهــه 90 رکــود برجــا مانــد. پانــزده ســال پــس ازآن در 
کشــور، بی ثباتــی مالــی، افزایــش بیــکاری و نابرابــری ادامــه یافــت. شــاید نظــام سیاســی و ُجســتار 

1. Right To Have Rights
گــروه فرهنگــی و یکــی از ســازمان های غیردولتــی پیشــگام و شناخته شــده در جهــان و وظیقــه آن بازگردانــدن   :Afro-Reggae .2

امیــد و آرامــش بــه فاوالهــای ریــو بــرای زندگــی بهتــر اســت. )مترجمــان(
3. Afro-Brazilian

کردند. )مترجمان( که پرهیزگاران برزیلی در سالوادور، در هنگام راه اندازی نخستین پرستشگاه برپا  Candomble .4: آیینی 
کاتولیک رومی و باورهای بومی آمریکا آمیخته است. )مترجمان( که سنت های آفریقایی را با  Umbanda .5: آیینی برزیلی 

6. Jo Resende
7. Real Plan

گران بهــا خــود ماننــد ســرویس اتــاق خــواب  کاالهــای خانگــی  کــه آن هــا  گفتنــد  کــردم،  گفتگــو  کــه مــن بــا آن هــا  کســانی  8. بســیاری از 
کــه درســت پــس از "برنامــه واقعــی " )Real Plane( بــود،  یــا مبلمــان اتــاق پذیرایــی و در برخــی مــوارد حتــی اتومبیــل را در دوره ای 

کننــد. گــر ایــن وســایل را در آن زمــان خریــداری نکــرده بودنــد، هرگــز نمی توانســتند آن هــا را تهیــه  کــرده بودنــد و ا خریــداری 
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از قطبی تریــن  امــا برزیــل در جهــان همچنــان یکــی  ایــن دوره دگرگــون  شــده باشــد  فقــر در 
ــد. ده درصــد طبقــه  ســرآمد برزیــل ۵0 درصــد درآمــد ملــی  کشــورها از نظــر اقتصــادی باقــی مان
ــد و 34  ــه دســت مــی آورد و بیســت درصــد از فقیرترین هــا تنهــا 2/۵ درصــد از درآمــد را دارن را ب

درصــد جمعیــت زیــر خطــر فقــر زندگــی می کردنــد.1
دگرگونــی اقتصــاد جهانــی از تولیــد بــه خدمــات، از تولیــد وابســته بــه منابــع، بــه تولیــد دانش مــدار 
و از تجمــع ســرمایه وابســته بــه مــکان، بــه انباشــت ســرمایه متحــرک، به ویــژه بــرای ریودوژانیــرو 
و جمعیــت بــدون مهــارت فاوالهــا، پیامدهــای منفــی داشــته اســت. صنعت زدایــی، به ویــژه 
شــغل  هــزار  صدهــا  رفتــن  دســت  از  بــه  منجــر  ریــو،  کشتی ســازی  و  فــوالد  صنایــع  کاهــش 
کاهــش هزینه هــای اجتماعــی و  انــدازه بخــش عمومــی،  کاهــش  شــد.2 خصوصــی  شــدن و 
ــران و  کارگ ــتیبانی از  کاهــش پش ــز  ــی و نی ــای اساس کااله ــرای  ــا ب ــی و یارانه ه ــتمزدهای واقع دس
کــرد3 و اقتصــاد ریــو تــا انــدازه فراوانــی بــر اقتصــاد  قراردادهــای مشــاغل رســمی، همه چیــز را بدتــر 
غیررســمی )هــر دو بخــش غیرمجــاز و غیرقانونــی(4 و بخــش خدمــات نویــن، ولــی تاانــدازه ای 

کوچــك متکــی شــد.
ــران و ضمانت هــای اجتماعــی را  کارگ ــت بلندمــدت از  ــرارداد اجتماعــی۵ حمای سســت شــدن ق
کنــد تضعیــف  کمــك  کاهــش اثــرات منفــی بازســازی نهــادی و اقتصــادی  کــه می توانســت بــه 
کــدام  کــه  کــرد.6 درســت در ســال 2001، هنگامی کــه از مصاحبه شــوندگان آغازیــن خــود پرســیدم 
کــرده اســت؟ بیشــترین پاســخ ِجتولیــو  کمــك را بــه مردمــی چــون شــما  سیاســتمدار بیشــترین 
کــه دولــت پوپولیســت وی بــه دولــت جدیــد8 )4۵ - 1930( شــناخته می شــد و  وارگاس7 بــود 

1. United Nations Development Programme (2003); IPEA-Instituto de Pesquisa Economica 
Aplicada (1999)
2. L. C. Queiroz Ribeiro and E. Telles (2000), 80.
کــرد: " تعدیــل ســاختاری،  3. هلــن ایکــن ســفا )Helen Icken Safa( )2004(،6، ایــن رویکــرد را بــرای آمریــکای التیــن شناســایی 
کاهــش خدمــات عمومــی بخــش دولتــی و خصوصی ســازی  کــرد و در نتیجــه موجــب  هزینه هــای دولتــی را به شــدت محــدود 
گســترش  کــه بســیاری از تهیدســتان شــهری بــه آن وابســته بودنــد. همچنیــن دســتمزد و اشــتغال زایی؛ مشــارکت در  خدماتــی شــد 
ــت  ــرد." الیزاب ک ــدود  ــمی را مس ــش رس ــه کاران در بخ ــغل آزاد و مقاطع ــدگان ش ــرای دارن ــمی ب ــش غیررس ــی در بخ ــاغل غیرقانون مش
گســترش  ــو و در نتیجــه  ــا افزایــش بیــکاری در ری ــه ایــن موضــوع ب ــه چگون ک لیــدز )Elizabeth Leeds( )1996( نشــان می دهــد 

کســب و کار مــواد مخــدر مرتبــط اســت.
4. مــن اقتصــاد غیررســمی را بــه دو بخــش فعالیت هــای غیرمجــاز و فعالیت هــای غیرقانونــی تقســیم می کنــم. شــیوه های غیرمجــاز 
ــا پرداخــت می کننــد.  ــران خــود را نقــدی و بــدون مزای کارگ به طــور قانونــی ثبــت نشــده اند، مالیــات پرداخــت نمی کننــد، دســتمزد 
کســب وکارهای پرســودتر ماننــد فــروش مــواد مخــدر و اســلحه، جرم هــای یقــه آبــی یــا  بخــش غیرقانونــی اقتصــاد غیررســمی شــامل 

ســفید، خریدوفــروش عضــو و بردگــی قــراردادی اســت.
کــه از دولت هــای بیشــتر موروثــی  کشــورهای آمریــکای التیــن از ســال 1970 تمایــل داشــتند  گفتــه پیتــر ام. وارد )2004(، 2،  5. بــر پایــه 
کوچک تــر شــود و سیســتم های  کــه بــر ایــن پایــه دولت هــا  کننــد  و غیــر دموکراتیــک بــه ســمت دولت هــای دموکراتیک تــر حرکــت 

کننــد. گــذار  رفاهــی را بــه دولت هــای محلــی و ســازمان های غیردولتــی وا
کــه "در عمــل، ایــن بــه معنــی از دســت دادن  6. ســوئلی رامــوس شــیفر )Sueli Ramos Schiffer( )2002(،226، بیــان می کنــد 
ــای بازنشســتگی  ــه، داشــتن تعطیــالت، مزای برخــی تضمین هــای اولیــه اســت ماننــد خدمــات بهداشــتی، دســتمزد اضافــی ماهان
ــتمزدهای پاییــن در نظــر  ــرای دس ــی ب ــوان پاداش ــاغل رســمی به عن ــرای مش ــد ب ــه بع ــال 1940 ب ــه از س ک ــاداش خاتمــه خدمــت  و پ

گرفتــه شــد."
7. Getúlio Vargas
8. Estado Novo
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کارگــران و حقــوق و دســتمزد بازنشســتگان  از وضعیــت رفــاه مــردم ماننــد حقــوق و مزایــای 
ــه  ک ــردم  ــرد، چــون مــن پیش بینــی می ک ک ــرد. در آغــاز ایــن پاســخ مــرا شــگفت زده  ک پشــتیبانی 
کارهــای  کــه  کــرد یــا از یــك انــدام انجمــن شــهر بومــی  کــه برنامــه فــاوال بایــرو1 را آغــاز  از شــهرداری 
کــرده بــود یــاد می کننــد. پــس از بررســی، بیشــتر اندیشــیدن دراین بــاره  ســودمندی بــرای محلــه 
بخردانــه بــودن ایــن پاســخ را دریافتــم، چــون ۵4 درصــد نمونــه پژوهــش، بــا حقوق بازنشســتگی 
کــه در دوره وارگاس نهادینــه شــده بــود زندگــی خــود را می گذراندنــد و بــا ایــن حقــوق  دولتــی 

فرزنــدان و نوه هــای خــود را پشــتیبانی می کردنــد.

به هم ریختن و باز ساخت حاشیه نشینی
کاربــرد  گســتره  دانشــگاهی و عمل گرایــی  پــس از نکوهیدن هــای دهــه 70 واژه حاشیه نشــینی در 
کارهــای بــاارزش ایــن دوره،  گســترده ای نداشــت. پــس از چــاپ "افســانه حاشیه نشــینی" و دیگــر 

گســتره بــر جداســازی نظریه هــای حاشیه نشــینی از واقعیــت متمرکــز شــدند. پژوهشــگران ایــن 
گــوش می رســید و ُجســتار فقــر شــهری  بــا آغــاز مردم ســاالری میانــه  دهــه 80، مخالفت هایــی بــه 
جدایــی  و  بی عدالتــی  نابرابــری،  اجتماعــی،  محرومیــت  مســموم2  کمتــر  مفاهیــم  به ســوی 
گرایــش یافــت. بــه نظــر می رســید هــر ســویه از حاشیه نشــینی، دوبــاره  گزینــی مکانــی و فضایــی 
شــده  اند.  تحلیلی تــر  آن  گفتمان هــای  کــه  شــده  نمایــان  ســودمند تر  و  نویــن  چهــره ای  در 
گفتمــان "دیگریــت  گفتمــان "محرومیــت اجتماعــی " جایگزیــن حاشیه نشــینی اجتماعــی شــد؛ 
مفاهیــم  بــه  اقتصــادی  حاشیه نشــینی  و  فرهنگــی  حاشیه نشــینی  جایگزیــن   3" غیریــت  یــا 
گرایــش یافــت.  "محرومیــت ظرفیت هــا" و "آســیب پذیری" و "بازاندیشــی در معیشــت  و دارایــی " 
گفتگــو دربــاره "بی صدایــی"4، "دعــاوی شــهروندی" و "حقــوق" بــدل  حاشیه نشــینی سیاســی بــه 
ــد،  ــاخته ش ــهری س ــر ش ــوِز فق ــنفکران دلس ــدگان و روش ــت پوین ــه دس ــه ب ک ــم  ــن مفاهی ــد. ای ش
کاســتی و ناتوانــی فقــرا، بــه علــل زیربنایــی دولــت و اجتمــاع در فقــِر همیشــگی و میــان  به جــای 
کــه فقــر چگونــه می توانــد منــش و بزرگــی  نســلی توجــه داشــتند. آن هــا همچنیــن نشــان دادنــد 

آدمــی را از میــان ببــرد.
حاشــیه ای  سیاســی  و  روان شــناختی  اجتماعــی-  تاریخــی،  فرهنگــی،  مــادی،  ســویه های 
از  جنبه هایــی  می کننــد.  نیرومنــد  را  یکدیگــر  متقابــل  گونــه  بــه  و  درهم تنیده انــد  شــدن 
ــم  ــه ای از مفاهی ــا انبوه ــا ب ــگاری آن ه ــده ان ــرا و نادی ــداری( فق ــا بزهــکار پن ــانیت زدایــی )ی انس
و پنداره هــای خــود بــه متــون ایــن حــوزه راه یافتــه اســت. در ســه فصــل پســین، بــه ابعــاد 
حاشیه نشــینی در پیونــد بــا خشــونت و مــواد مخــدر )فصــل هفتــم(؛ تنگناهــای دموکراســی و 

1. Favela-Bairro
کتــاب خــود )1992( بانــام  کس )Wolfgang Sachs( در  کــه ولفگانــگ ســا 2. مــن از واژه Toxic )مســموم( اســتفاده می کنــم 
  A Dictionary of Toxic" کتــاب کــرده اســت. عنــوان اصلــی آن  The Development Dictionary از آن اســتفاده 

بــود.  "Words
3. Otherness
4. Lack of Voice
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شــهروندی )فصــل هشــتم( و تنگناهــای پویایــی ســکونت و اجتماعــی- اقتصــادی )فصل نهــم( 
نبــود  و  اجتماعــی  ننــگ، محرومیــت  بــه  باریک بینانــه  نگاهــی  فصــل  ایــن  در  می پردازیــم. 
ــت  ــه پس ــاور ب ــر و ب ــش فق ــر آن در آفرین ــود و تأثی ــتگی های خ ــان دادن شایس ــرای نش ــال ب مج

ــت. ــم انداخ ــرا خواه ــودن فق ب

داغ ننگ و تبعیض
کــه بــرای تشــخیص میــان "مــا " )شایســته  گان دگرگــون شــونده ای  کوشــش بــرای ردیابــی واژ در 
بــه  دقــت  بــا  نه تنهــا  می رفــت،  کار  بــه  گروهــی(  بــرون  )ناشایســت   " "آن هــا  و  درون گروهــی( 
کــردم،  گــوش  تبعیــض  و  پیــش داوری  پایــه  بــر  داســتان های بی شــماری دربــاره بی عدالتــی 
کــردم. درحالی کــه  گروه هــای دانشــگاهی دراین بــاره نیــز توجــه  گفتگــوی رســانه ها و  بلکــه بــه 
نوشــتارهای فراوانــی دربــاره نــژاد و جنســیت در برزیــل منتشــر اســت ولــی هیــچ نشــانی را نیافتــم 
کــه نژادپرســتی یــا جنســیت گرایی بــا دیگــر شــکل های محرومیــت  را بــر پایــۀ جــای ســکونت، 
کــرده باشــد. ایــن  جــای محلــه )مرکــز یــا پیرامــون( و منشــأ فــرد )زاده ریــو یــا مهاجــر( تحلیــل 
گفتــار و زبــان بــدن منعکس شــده و نشــانه های از طبقــه اجتماعــی  ک،  عوامــل ترکیبــی در پوشــا
ایــن عناصــر داوری  فــرد می شــود.  یــک  از  کلــی  انــگاره  ایجــاد  باعــث  کــه  نمایــان می کنــد  را 
ــم  ــه آن تصمی ــر پای ــد و ب ــن می کنن ــخص و تعیی ــر را مش ــك نف ــش ی ــاره من ــمی درب ــهر رس ــراد ش اف
کــه آیــا فــردی از فــاوال شایســتگی اســتخدام را دارد یــا خیــر. در بحث هــای غیررســمی  می گیرنــد 
کــه در پژوهــش  از مــردم ایــن محله هــا، چیزهــای فراوانــی دربــاره منشــأ ایــن تبعیض هــا شــنیدم 

ســال های 2001 و 2003، بــه آن هــا پرداختــه ام.
گمــان  کــرده بــودم: آیــا  ح  گفتگــو بــا مــردم دو پرســش را طــر در پژوهــش دنبالــه دار ســال 1969 در 
کــه در برزیــل تبعیــض نــژادی هســت؟ و آیــا شــما یــا فرزندانتــان تبعیــض نــژادی را  می کنیــد 
کرده ایــد؟ در ســال 2001 و 2003، مــن یــک پرســش تــازه را افــزودم: آیــا تبعیــض در دیگــر  تجربــه 

ــه همــه عوامــل را برشــمرد و نمونه هایــی بیــاورد. ک مــوارد وجــود دارد؟ و از هرکســی خواســتم 
کــه  نمــودار 6-1، پاســخ مصاحبه شــوندگان اصلــی در ســال 2001 را نشــان می دهــد. انــگ مهمــی 
بیشــتر یــاد می شــد، نژادپرســتی نبــود بلکــه فاوالیــی بــودن بــود. سیاه پوســت بــودن، به عنــوان 
دومیــن انــگ یــاد  شــد و پــس ازآن ظاهــر شــخص و پــس ازآن نیــز زاده شــدن در بیــرون از ریــو 
)به ویــژه در شــمال شــرق( و زندگــی در بایکســادا فلومیِننــس یــاد  شــد. پــس ازآن، زن بــودن و 

ســپس زندگــی در منطقــه شــمال و در یــك مجتمــع )مســکن عمومــی( یــاد شــده بــود.
برایــم  کســان درس خوانــده هم خوانــی نداشــت،  بیشــتر  نظــر  بــا  ایــن موضــوع  آنجایی کــه  از 
گذشــته  ــرای نســل  ــا ایــن شــکل های محرومیــت تنهــا بازدارندگانــی ب کــه آی جــای پرســش بــود 
بــا پاســخ های فرزنــدان و نوه هــای  کــه این گونــه نبــود. هنگامی کــه پاســخ های آن هــا را  بــود 
کــه پاســخ های نســل های جوان تــر بســیار هماننــد بــه پاســخ های  آن هــا ســنجیدم، دریافتــم 
ــرای آن هــا زندگــی در  ــی ب ــود ول کم وبیــش هماننــد ب ــود. پاســخ های فرزنــدان  پدرومــادر آن هــا ب

ک تــر بــود )نمــودار 2-6(. یــك فــاوال و داشــتن یــک قیافــه آشــکار دردنا
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گــروه دیگــر. ایــن دوگانگــی  نوه هــا نیــز از همــان تبعیض هــا رنــج می برنــد ولــی نــه به انــدازه آن دو 
کمتــر از نیمــی از نوه هــا بــه آن اشــاره  میــان نســل ها بــرای عامــل نــژاد از همــه آشــکارتر بــود و 
کردنــد؛ ولــی بــرای آن هــا، هماننــد بزرگ ترهــا، زندگــی در یــك فــاوال، بدتریــن منشــأ تبعیــض بــود 
کردنــد( و عامــل ظاهــر و قیافــه منشــأ پســین تبعیــض بــود )نزدیــک بــه  )78 درصــد آن را یــاد 
کــه هــر دو ایــن مــوارد نســبت بــه نــژاد، جنســیت یــا مبــدأ فــرد درصــد بیشــتری را در  60 درصــد( 
برگرفتــه بــود )در نمــودار 6-2 نشــان داده شــده اند(. بــرای نزدیــک بــه ۵0 درصــد از جوان تریــن 
کــردن در یــك  کــه بهتریــن دانش آموختگــی و بیشــترین میــزان بیــکاری را دارنــد، زندگــی  نســل 

نمودار 6-1. منشأ انگ از نظر مصاحبه شوندگان اصلی پژوهش، سال 2001.

گروه دارد. نمودار 6-2. منشأ تبعیض ها در سه نسل، 2001. زندگی در فاوال، بیشترین درصد را در میان هر سه 
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کار بــود. فــاوال و تفــاوت بــا یــك جــوان بخــش جنــوب، مانــع اصلــی بــه دســت آوردن 
ــر بزرگ ترهــای خــود  کمتــری را در براب ــری  ــه چــرا نوه هــا نابراب ک ــرای مــن جــای پرســش اســت  ب
کابــو(، ســابرینا )نــوه نیلتــون( و دیانــا  احســاس می کننــد. هنگامی کــه دربــاره پاتریشــیا )نــوه زی 
کــه شــاید آمــوزش باالتــر و همســان شــدن و ســازگاری  )نــوه ژانیــرا( و دیگــران اندیشــدم، دریافتــم 
ــی  کــه عامل ــن و پوشــش جوانــان منطقــه جنــوب اســت  گفت ــخن  ــیوه س ــا ش ــا ب ــش آن ه کم وبی

کننــد.1 کمتــری را احســاس  کــه طردشــدگی  شــده اســت 
ــا پاســخ های به دســت آمده در  کــه آی ــاره منشــأ محرومیــت ایــن بــود  دیگــر پرســش بخردانــه درب
کــه دو ســال پــس ازآن انجــام  ــازه،  ــا پژوهــش بــر روی نمونــه تصادفــی ت پژوهــش چنــد نســلی، ب
شــد، همخوانــی دارد. مــن می خواســتم پیــش از اینکــه بــا اطمینــان دربــاره عوامــل تبعیــض 
کــه اتفاقــی الگوهــای منتقل شــده در خانواده هــا را تعییــن  ســخن بگویــم، دل آســوده شــوم 

نکــرده ام.
کــه نمونــه تصادفــی تــازه )زنــان و مــردان 16 تــا 6۵ ســاله( در همــان محله هــای  مشــخص شــد 
گفتگــو شــوندگان آغازیــن احســاس  پژوهــش پیشــین، حتــی تبعیــض بیشــتری را در ســنجش بــا 
می کردنــد. چیدمــان عوامــل انــگ و تبعیــض  بــه همان گونــه ولــی بــا میــزان بیشــتر بــود، چنانکــه 
92 درصــد مصاحبه شــوندگان، ســکونت در فــاوال و رنــگ پوســت و 88 درصــد، ظاهــر و قیافــه را 
کــه  کردنــد. آن هــا احســاس می کردنــد  به عنــوان ســنجه ای بــرای داوری منفــی دربــاره خــود یــاد 
کــه در ریــو زاده نشــده بــود( بدتــر اســت، شــاید چــون بیشــتر  تبعیــض در برابــر مهاجــران )هرکســی 
کمتــر به عنــوان یــك محدود کننــده محســوب  آن هــا مهاجــر بودنــد؛ ولــی زندگــی در بایکســادا 

شــود، چــون بــا توســعه اقتصــادی حمل ونقــل عمومــی بهبــود یافتــه بــود.

محرومیت اجتماعی2
کــردن پنــداره حاشیه نشــینی دهــه 60  کوشــش متــون دانشــگاهی بــرای متمایــز  از دیــد مــن 
کمکــی بــه شفاف ســازی ریــزگان معنــی  کنونــی محرومیــت اجتماعــی به جــای اینکــه  از پنــداره 
ــه  ک ــر از همــه، تمایــزی اســت  ــوده  اســت.3 جالب ت گیج کننــده ب کنــد، بیشــتر داوری شــخصی و 

کــردن مشــارکت  کابــر )Naila Kabeer( )1999(، محرومیــت اجتماعــی را این گونــه تعریــف می کنــد: " پدیــده تحریــم  1. نایــال 
ــه عنــوان یــک وضعیــت وابســتگی ناشــی از برخــی از  ــه ب ــری از پویایــی فعــال تعامــل اجتماعــی ن ــه عنــوان اث در زندگــی اجتماعــی ب
کــه "عوامــل ارتباط هــای قــوی،  روندهــای ناشــناس بینواســازی ". او از ایــن بــه عنــوان یــک مفهــوم چنــد بعــدی اســتفاده می کنــد 
کــه افــراد بــه منابــع عمومــی دسترســی ندارنــد و قــادر  وســاطت، فرهنــگ و هویت هــای اجتماعــی در آن نقــش دارد، محیطــی اســت 
ــر بــه عنــوان ادغــام نامتقــارن  کــه پیش ت کمکــی دریافــت نمی کننــد ". ایــن همــان موضوعــی اســت  ــی  کــردن هســتند ول کمــک  بــه 

کنیــد. ــو ســینگر )1997( مراجعــه  ــه پائول ــاره محرومیــت اجتماعــی در برزیــل ب ــرای بحث هــای پیشــین درب کــردم. ب آن را توصیــف 
2. Social Exclusion
3. بــرای مثــال ســوفی بیســی )Sophie Bessis( و روســکیلده ســمپوزیوم )Roskilde Symposium( )199۵( فکــر می کننــد 
کــه فقــر به وســیله اقتصاددانــان مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت درحالی کــه محرومیــت به وســیله جامعــه  کــه ناهمســانی ایــن اســت 
کــه  کــه محرومیــت اجتماعــی پارادایم هایــی اســت  شناســان بررسی شــده اســت؛ اس. پــوگام )S. Paugam( )199۵(، ادعــا می کنــد 
کــه  گاه شــود؛ پیتــر تونســند )Peter Townsend( )198۵( بیــان می کنــد  جامعــه ی مــا را قــادر می ســازد از اختــالل عملکــرد خــود آ
کامــل در مشــارکت در جامعــه، رویکردهــای فقــر را تقویــت می کنــد؛ و سیســل  محرومیــت اجتماعــی بــا نبــود منابــع اساســی و ناتوانــی 

جکســون )Cecile Jackson( )1999( میــان "محرومیــت ســاختاری و محرومیــت فــردی " وجــه تمایــز قائــل اســت.
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مارســیو پوشــمن1 میــان "محرومیــت قدیمــی" در برزیــل )80 – 1960( و "محرومیــت جدیــد " 
کــه بیشــتر بــر پایــه  )2000 – 1980( قائــل می شــود.2 از دیــدگاه او، محرومیــت اجتماعــی قدیمــی 
بی ســوادی )یــا ســطوح ســواد پاییــن( و درآمــد پاییــن بــود، بــه مهاجــران روســتایی مربــوط بــود 
و به ویــژه متمرکــز بــر زنــان و سیاه پوســتان بــود امــا محرومیــت اجتماعــی جدیــد افــرادی را در 
کــه در پژوهــش دوبــاره مــن بودنــد  کســانی  کــه در شــهر زاده شــده اند، ماننــد بیشــتر  برگرفتــه 
کاالهــای خانگــی بیشــتری دارنــد ولــی اغلــب بیکارنــد یــا مشــاغل  کــه ســواد، خدمــات شــهری و 
ــا مــردم  گفتگــو ب کار اســت.  ــازار  ــزل آن هــا در ب کارکــرد جایــگاه متزل کم درآمــد دارنــد. محرومیــت 
بــدون  فــاوال،  زندگــی آن هاســت و ســکونت در  اولویــت نخســت  کار  و  کــه شــغل  نشــان داد 
ــی  ــو بدگمان ــود. در ری ــی می ش ــت اجتماع ــمه محرومی ــک سرچش ــیت ی ــا جنس ــژاد ی ــه ن ــه ب توج
کن فــاوال یــا مجتمــع هســتند بیشــتر از زنــان  کــه ســا بــه مــردان سفیدپوســت زاده شــهر و بیــکار 
گــر مــرد سفید پوســت جــوان باشــد بی درنــگ  سیاه پوســت شــاغل  شــهری اســت. بدتــر اینکــه ا
بدگمانــی پیونــد بــا قاچــاق مــواد مخــدر برایــش هســت. خالصــه اینکــه مباحــث قدیمــی دربــاره 
اینکــه چندوچونــی حاشیه نشــینی بیشــتر بــر پایــه طبقــه، نــژاد، یــا جنســیت اســت، تــوان ارائــه 

ــد. ــت را ندارن ــروزی محرومی ــکال ام ــاره اش ــد درب ــای جدی بینش ه

محرومیت ظرفیت و توانایی
کمبــود درآمــد را تنهــا نشــان فقــر نمی دانــد، بلکــه فقــر را نبــود تــوان  آمارتیــا ســن3، نبــود یــا 
ســن،  می دانــد.4  خــود  منافــع  بــه  دســتیابی  در  فــرد  ظرفیت هــای  و  قابلیــت  از  اســتفاده 
کــه  کــم،  ــًا برجســته و معنــادار می دانــد، برخــالف درآمــد  محرومیــت از قابلیــت و توانایــی را ذات
کــردن دیگــر اهــداف  ــرای بهینــه  ــه ب گاهان ــا برآینــد یــك تصمیــم آ گــذرا ی ــد یــك وضعیــت  می توان
کــردم، بــرای انگیزه هایــی چــون تحصیــالت،  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  کســانی  باشــد. بســیاری از 
پــرورش خانــواده، اوقــات فراغــت، مذهــب، تحقیــر نشــدن، آزادی در اســتقالل شــغلی، یا آرامش 
کــم بــه زندگــی فقیرانــه  کــه درآمــد  کرده انــد. درســت اســت  فکــری خــود از درآمــد صرف نظــر 
ــر آن شــرایط دیگــری را هــم در نظــر می گیــرد. یــك  می انجامــد ولــی پنــداره محرومیــت، افــزون ب
کــه ســکونت درجایــی ماننــد فــاوال یــا مجتمــع )مســکن عمومــی( بــه  مــورد برجســته ایــن اســت 
ــا  ــا ی کاردانی ه ــالت،  ــا، تحصی ــر از دارایی ه ــود و صرف نظ ــر می ش ــن منج ــی پایی ــگاه اجتماع جای
هــوش هرکــس، مایــه انــگ زنــی بــه او می شــود و به نوبــه خــود، بــه دســت آوردن درآمــد درخــور 
کــه در یــك  کســی  کــه در یــك محلــه قانونــی زندگــی می کنــد.  کســی می کنــد  را بــرای او دشــوارتر از 
کــه درآمــد بیشــتری هــم دارد امــا  کســی  بایــرو یــا محلــه قانونــی زندگــی می کنــد، در مقایســه بــا 

1. Marcio Pochmann
2. Marcio Pochmann et.al. (2004)
3. Amartya Sen
4. Amartya Kumar Sen (1999), and Raj M. Desai and Wolfensohn Center for Development 
(2007); Mercedes Gonzalez de la Rocha (2001); Deepa Narayan-Parker and Patti L. Petesch 
(2002).

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



22۵حـاشیـه نشیـنـی از افسـانـه تـا واقـعیـت

گرفتــن  زندگــی در فــاوال را ترجیــح می دهــد شــانس بیشــتری بــرای اســتخدام و مــورد احتــرام قــرار 
ــه مــن(  ــراد و خانواده هــای بی شــماری در فاوالهــا هســتند )بیــش از 10 درصــد در نمون دارد. اف

کــردن آنجــا را دارنــد ولــی مانــدن را بــه رفتــن ترجیــح می دهنــد. کــه درآمــد بســنده بــرای رهــا 
کــه فقــر می توانــد متفــاوت از درآمــد باشــد. چالش هــا،  ســن ایــن نکتــه را به خوبــی بحــث می کنــد 
بیمــاری  یــا تصــادف می توانــد بازدارنــده درآمــد پایــدار باشــد و ســرانجام پس اندازهــا و دارایی هــا 
کــه پیونــد میــان درآمدهــای پاییــن و قابلیت هــای پاییــن  نیــز تمــام می شــود. ســن می گویــد 
گی هــای  گــون ناهمســان اســت و بیشــتر وابســته بــه ویژ گونا گروه هــا، خانواده هــا و مــردم  میــان 
شــرکت کنندگان  میــان  از  افــراد  موفق تریــن  زندگــی  داســتان های  و  روایــات  اســت.  فــردی 
ــه  ــی، ب ــرك و پویای ــه تح ــوط ب ــل مرب ــان فص ــا در پای ــری  از آن ه ــن و نتیجه گی ــن م ــش آغازی پژوه

ــردازد. بیــان ایــن موضــوع می پ

گفتگوی خیابانی
ــك  ــاز هــم نشــان دهنده ی ــده شــود، ب ــه خوان ک ــی  ــا هــر عنوان ــه حاشیه نشــینی ب ک روشــن اســت 
واقعیــت محکــوم اســت. آن را "محرومیــت اجتماعــی "، "محرومیــت از قابلیت هــا و توانایی هــا 
کالم ایــن اســت  کــه بیــش از  گفتمــان دانشــگاهی بنامنــد، جــان  " یــا هــر اصطــالح دیگــری در 

ــه شــمار نیامــده1 هســتند. کســانی ب ــو،  کنان ری یک ســوم ســا
باوجوداینکــه شــاید اصطــالح "حاشیه نشــینی " در محافــل غیردولتــی و دانشــگاهی رد شــده 
کوچــه و بــازار از دســت نــداده اســت. ایــن  کارایــی خــود را هرگــز در میــان مــردم  باشــد امــا 
بــزه کاران " را دارد. آمیــزه  بــر "فقیرتریــِن فقــرا " و "قانون شــکنان و  لــت ضمنــی  اصطــالح دال
ــدن  ــته ش ــاره انگاش ــل درب ــی در برزی ــمان های فراوان ــنگر ُپرس ــود روش ــی به خودی خ ــن معان ای
گــروه دیپــا نارایــان3 در ســال  گروه هــای متمرکــز2  گزیده هــای زیــر از  فقــر به عنــوان بــزه اســت. 
کــه دو پنــداره متمایــز "مــا " از "آن هــا "، حــس  2000 در فاوالهــای ســائوپائولو به دســت آمده 
گروه هــای متمرکــز همگــی در فاوالهــا  برتــر بــودن ضمنــی را تقویــت می کنــد.4 مــردم در ایــن 
ــی حاشیه نشــین  ــك جلســه، زن ــد امــا دیگــران را حاشیه نشــین می داننــد. در ی ــی می  کردن زندگ

ح داد: را این گونــه شــر

کــه در زیــر پل هــا یــا در خیابــان  زندگــی می کننــد، آشــغال می خورنــد، اجنــاس  "مردمــی 
ک چشــم بــه دســت دیگــران  گدایــی می کننــد، بــرای غــذا و پوشــا اوراق و مقــوا جمــع می کننــد، 
مقــوا  یک تکــه  از  شــاید  آن هــا  نمی فرســتند.  مدرســه  بــه  را  خــود  بچه هــای  هرگــز  و  دارنــد 
کننــد و ســرپناه آن هــا چیــزی  به عنــوان تشــك و از قوطی هــای حلبــی بــرای پخت وپــز اســتفاده 
ــس  ــد و پلی ــی نمی خواهن ــتری از زندگ ــز بیش ــا چی ــت، آن ه ــتیکی نیس ــه پالس کیس ــك  ــش از ی بی

بیشــترین ســوء اســتفاده را از آن هــا می کنــد."

1. Nonpersons
2. Focus Groups
3. Deepa Narayan
4. Marcus Melo (2002), 379
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در اجتماعــی دیگــر، حاشیه نشــینی به عنــوان نداشــتن هیــچ رودربایســتی اخالقــی، دزد بــودن، 
کوشــش بــرای زندگــی آســوده بــا آزردن دیگــران، بــه تصویــر  آدمکــش بــودن، معتــاد بــودن و 

ــت: ــد می گف ــط می ش ــدای او ضب ــه ص ک ــردی  ــوم، م ــروه س گ ــد. در  ــیده ش کش

گرچــه  کنان ایــن محلــه حاشیه نشــین بودنــد،  "چنــد ســال پیــش، نیمــی از شــمار ســا
امــروزه ایــن شــمار بــه صفــر رســیده اســت )چــون مــردم یــا شــرایط خــود را بهبــود بخشــیده اند 
و یــا ازاینجــا رفته انــد(. واقعیــت مــا نیــز این گونــه اســت به طوری کــه نبایــد بی کنــش باشــیم. 
بــرای  کوچکــی  کلبه هــای  دســت کم  مــا  کنیــم.  کوشــش  بهتــر  زندگــی  بــرای  بایــد  همیشــه 
گــدا  کــی روزانــه خــود را داریــم. مــا نــه  کــردن و وعده هــای خورا خوابیــدن، تلویزیونــی بــرای نــگاه 

نــه حاشیه نشــین." هســتیم 

بــرای  کنــون  ا می رفــت،  بــکار  راهــزن  بــرای  پیش تــر  کــه  حاشیه نشــینی  واژه  این وجــود،  بــا 
مــی رود.  کار  بــه  مخــدر  مــواد  قاچاقچیــان  و  ســازمان یافته  مجرمیــن  و  جنایــی  گروه هــای 
کنــون  کنان فاوالهــا فقــر بــود ولــی ا پیش ازایــن، از دیــد دیگــران دلیــل حاشــیه ای دانســتن ســا

قاچــاق مــواد دلیــل آن اســت.
روی  فاوالهــا  نزدیــک  یــا  فاوالهــا  در  مــواد  بــه  وابســته  خشــونت های  بیشــتر  ازآنجایی کــه 
بــه فاوالهــا از ســوی محله هــای پیرامــون آن هــا ازمیان رفتــه اســت. ایــن  می دهــد، اعتمــاد 
گشــایش پــس از دیکتاتــوری نیــز ادامــه یافــت. متاســفانه آمیختگــی  کاهــش اعتمــاد در دوره 
واژه هــای "حاشــیه " بــا " فقیــر " و "خطرنــاك" به ســادگی بازســازی شــد و تبعیض هــای پیشــین 
از قربانیــان  ازآنجایی کــه روزنامه هــا، داســتان های جنجالــی دربــاره بســیاری  کــرد.  را بیشــتر 
گروه هــای تبهــکار می نویســند، طبقــه متوســط نیــز از  کشــمکش میــان پلیــس و  بی گنــاه در 
کار، بــازار  همســایه  شــدن بــا فاوالهــا تــرس و هــراس دارنــد. ایــن تــرس به نوبــه خــود در بــازار 

زمیــن و خانه هــا و بــازار مصــرف نیــز بازتــاب دارد.
در بازدیدهــای پســین، شــکل جدیــدی از ایــن اصطــالح را در فاوالهــا شــنیدم؛ پیوســته بــه مــن 
کنــم و از رفتــن بــه بخش هایــی دوری کنــم،  کــه پیــش از تاریکــی آنجــا را تــرك  هشــدار می دادنــد 
کنتــرل حاشیه نشــین ها اســت. بــا ایــن برداشــت همگانــی جدیــد، حاشیه نشــینی  زیــرا آنجــا در 
از یــك وضعیــت اجتماعــی- جغرافیایــی )در حاشــیه بــودن( بــه یــك وضعیــت جنایــی و بزهــکاری 
کــه خــود را  گانگســترها تبدیــل شــده  گــروه مــواد مخــدر( و بــه یــك نــام مشــترک بــرای  )انــدام یــك 

"حاشیه نشــین" می خواننــد.
شــمار فراوانــی از دوســتانم در فاوالهــا و مجتمع هــا، پــس  از  ســال ها زندگــی در آنجــا، بــه دنبــال 
کــه بچه هایشــان بــا حاشیه نشــین ها  جــای دیگــری بــرای زندگــی هســتند، چــون می ترســند 
کار  درگیــر و یــا جــذب آن هــا شــوند. ایــن اصطــالح هنگامی کــه در ترانه هــای رپ و فانــک بــه 
مــی رود، بیشــتر بــا خودســتایی پیکارجویانــه ای همــراه اســت: "مــا حاشیه نشــین نیســتم، مــا در 
حاشــیه نیســتیم، امــا مــا بــه حاشــیه رانده شــده  هســتیم ". ایــن فراخوانــی بــرای یــک خیــزش و 

شــورش اســت.
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حاشیه نشینی نو
کــز دانشــگاهی و بحث هــای فقــر مزمــن در  در پایــان دهــه 1990، اصطــالح حاشیه نشــینی در مرا
ــی چــون "طبقــه فرودســت  ــدار شــد. اصطالحات ــاره پدی کشــورهای توســعه یافته دوب شــهرهای 
بــرای   4" یــا "حاشیه نشــینی پیشــرفته   3" "2 و "حاشیه نشــینی جدیــد  "فقــر جدیــد   ،1" جدیــد 
گتوهــای ســیاهان در ایاالت متحــده آمریــکا و اصالم هــای  بازشــکافی چگونگــی فقــر مزمــن در 
کــه حاشیه نشــینی پیشــرفته، نمــوِد  کار می رفــت. پنداشــت ایــن اســت  ــه  ــا ب مهاجرنشــین اروپ
کــه در آن، بخــش فراوانــی از جمعیــت شــهری از  کنونــی ســرمایه داری جهانــی اســت  مرحلــه 
خ می دهــد. گتوهــا ر گزینــی  کــه در جدایــی  دیگــر جمعیــت شــهر ســوا و جــدا شــده اســت، آن گونــه 
نوشــتاری در ســال 1996،  و در  بازکــرده   رســاترین شــکل  بــه  را  ایــن مفهــوم  کانــت۵  وا لویــك 
گو، حومــه  گتوهــای شــیکا را در  رنــگ، طبقــه اجتماعــی و جایــگاه  شــکل بندی و چگونگــی 
فــرض  او  اســت.  کــرده  روشــن  آلمــان  و  انگلیــس  درونــی  شــهر های  و  فرانســه  شــهرهای 
بدنامی هــا،  تــازه،  تنگناهــای  آن  گــی  ویژ کــه  کشــیده  پیــش  را  صنعتــی  فــرا  حاشیه نشــینی 
تفکیــک قلمــرو، وابســتگی بــه دولــت رفــاه و برخــی نهادهــا در درون "قلمروهــای زوال شــهری"6 

اســت.7
فقــر شــهری در جوامــع  کــه  برشــمرده  را  "پویایی شناســی ســاختاری"8  اصــل  کانــت چهــار  وا
ــا  ــری اجتماعــی، یــک جمعیــت مــازاد مطلــق، پ ــد: نابراب کرده ان پیشــرفته صنعتــی را بازآفرینــی 
کشــیدن و پســرفت دولــت رفــاه؛ و ســرانجام تمرکــز فضایــی/ انــگ بدنامــی. خاویرآیــرو9  پــس 
کنجــکاو بــودم  کار ببــرد و مــن  کــه این هــا را بــرای بوئنوس آیــرس10 بــه  کــرده بــود  کوشــش  پیش تــر 
کــه مــن در ریودوژانیــرو و برزیــل دیــدم همخــوان  کــه ایــن چهــار اصــل تــا چــه انــدازه بــا شــرایطی 

اســت.

نابرابری اجتماعی
کانــت پیــش  کــه بــه دســت وا نخســتین اصــل پویایی شناســی ســاختاری حاشیه نشــینی نــو 
گیــر رفــاه اقتصــادی ادامــه داشــته  کــه نابرابــری اجتماعــی در زمینــه فرا کشــیده شــد، ایــن اســت 
کارگــران  و ژرف تــر شــده اســت. ایــن دگرگونــی بــه دلیــل ازمیان رفتــن هم زمــان مشــاغل بــرای 
کشــورهای  کارشناســان دانشــگاه رفتــه اســت. برزیــل یکــی از  کار بــرای  بــدون مهــارت و فزونــی 

1. New Underclass
2. New Poverty
3. New Marginality
4. Advanced marginality
5. Loïc Wacquant
6. Territories of Urban Relegation
7. Loïc J. D. Wacquant (1996)
8. Structural Dynamics
9. Javier Auyero
10. Buenos Aires
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گذشــته( و ریودوژانیــرو شــهری  دارای اقتصــاد قطبــی شــده در جهــان اســت )باوجــود بهبــود 
کــه نابرابری  هــا ژرف تــر  به شــدت قشــربندی شــده اســت؛ ولــی باوجوداینکــه احســاس می شــود 
کمابیــش  کنونــی، ســطوح و ترازهــا  کــه در دهه هــای  شــده اســت، داده هــا نشــان می دهــد 
ثابــت مانده انــد. اقتصــاد ریــو هنــوز بــرای رســیدن بــه شــکوفایی راه درازی در پیــش دارد. رشــد 
کمتــر اســت و شــکوفایی  کالن شــهری برزیــل  اقتصــادی آن در ســنجش بــا دیگــر بیشــتر مناطــق 
ســال های طالیــی خــود )پیــش از 1960( را ازدســت داده اســت، زیــرا پایتخــت بــه برازیلیــا جابجــا 
کــرده و همچنیــن مرکــز تجــارت، فرهنــگ و روشــنفکری  شــد، بخــش بنــدری غیــر صنعتــی افــت 
گــزاره نخســت حاشیه نشــینی پیشــرفته همخوانــی  بــه ســائوپائولو جابجــا شــد. بنابرایــن ریــو بــا 

نــدارد.

جمعیت مازاد مطلق
کار،  کــه بخش هــای قابل توجهــی از نیــروی  کانــت از جمعیــت مــازاد مطلــق ایــن اســت  منظــور وا
کار نمی یابنــد. افــزون  اضافــی اســت و موردنیــاز نیســت و بســیاری از مــردم بیــکار، هرگــز دوبــاره  
کار هســتند ولــی دســتمزد پایینــی  کــه دارای  کســانی اســت  گســترده  در میــان   بــر ایــن، فقــر 
کــه بــرای ســابرینا در  کارگــران موقــت ســوء اســتفاده می شــود، ماننــد شــرایطی  می گیرنــد و از 
کارگــران  کمتــری خواهــان  پرداخــت مزایــا و بیمــه  کارفرمایــان  کار بازاریابــی از راه دور دیــده شــد. 
بــه  تــا 2003  برزیــل در 2001  بیــکاری  کار فراوان انــد. ســطوح  هســتند، چــون مــردم جویــای 
کالن شــهرها، بیشــترین بیــکاری را  کشــور رســید و ریــو در میــان  باالتریــن تــراز در تاریــخ ایــن 
گماشــتن رســمی دچــار  کار  کارگــری ناتــوان شــده بودنــد و بــه  داشــت. بی گمــان، اتحادیه هــای 
کــه فزونــی اقتصــاد غیررســمی می توانــد آنچــه  افــول شــده  بــود. تفــاوت ریــو می توانــد ایــن باشــد 
ــه فــاوالی  کنــد. یک چهــارم خانوارهــای نمون ــه جمعیــت مــازاد برشــمرده می شــود پنهــان  ک را 
کار رســیده اند ولــی  کــه بــه ســن  کــه یــك یــا چنــد انــدام خانــواده بیــکار هســتند  گفته انــد  اصلــی 
کار فعــال هســتند. جــای  کــه در نیــروی  کار دارنــد  بیشــتر خانوارهــا یــك یــا چنــد نفــر در ســن 
کارت اشــتغال تضمین کننــده همــه مزایــای  کار رســمی )بــا  کــه درصــد افــراد دارای  شــگفتی بــود 
ــاال  ــا 2001 افزایــش یافتــه و در هــر نســل موردبررســی نیــز ایــن میــزان ب کارگــری(، از ســال 1969 ت
رفتــه بــود. دیگــر انگیــزه نادرســت ثابــت دانســتن طبقــه فرودســت در شــرایط دگرگونــی موجــود 
کار رســمی بســیار  کار و یــا قراردادهــای  اســت. تنهــا در چنــد مــاه، ورود و خــروج بــه جمــع نیــروی 
کــه بــه انگیزه هایــی غیرفعــال می ماننــد ولــی روی هم رفتــه،  کســانی هســتند  فــراوان اســت. 
کــه هرگــز  کار ناتــوان ریــو، مــن بیکارهــا را به عنــوان جمعیــت مــازادی نمی دانــم  باوجــود بــازار 

کار نخواهنــد یافــت. دیگــر 

پسرفت دولت رفاه
کاهــش خدمــات در برنامه هــای  ــا  ــوان ب ــی را می ت ــای غرب ــکا و اروپ ــاه در آمری ــت رف پســرفت دول
کنتــرل بازشــناخت. در بررســی  گاهــی تبدیــل ایــن برنامه هــا بــه ابزارهــای نظــارت و  اجتماعــی و 
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ــاره ریــو هــم درســت  ــا چــه انــدازه درب کاهــش ســرمایه گذاری و تمرکــز غیرمنصفانــه ت اینکــه ایــن 
گســترش نداشــته  کــه در برزیــل هرگــز دولــت رفــاه آن چنــان  اســت، بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم 
اســت. شــبکه ایمنــی هرگــز ازآنچــه در دوره وارگاس ِارا1 برپــا شــد فراتــر نرفــت. برزیــل ماننــد دیگــر 
کــردن هزینه هــای اجتماعــی به عنــوان  کشــورهای آمریــکای التیــن، بــرای بازســازی و بهینــه 
بخشــی از ریاضــت اقتصــادی2 و اجــرای سیاســت "تعدیــل ســاختاری "3 از ســوی ســازمان های 

وام دهنــده زیــر فشــار بــود.
کاردوســو، دولــت فــدرال یک رشــته  بااین حــال، بــا آغــاز ریاســت جمهــوری فرنانــدو و هنریــك 
کــه آن هــا بــرای  کم درآمــد پرداخــت می کــرد، بــه شــرطی  کمک هزینه هــا را بــه خانواده هــای 
کننــد. در ســال 2003 و در روزگار ریاســت  آمــوزش و بهداشــت بچه هــای خــود ســرمایه گذاری 
جمهــوری لوئیزایناســیو لــوال داســیلوا4 ایــن "پرداخــت نقــد مشــروط " ۵ در جیــره خانواده هــای 

برزیلــی  همیشــگی شــد.6
کــرد. در اینجــا همیــن  کاوش خواهیــم  در فصــل 11 بیشــتر دربــاره خط مشــی ها و سیاســت ها 
کــه بگوییــم، این گونــه از مالیــات بــر درآمــد منفــی یــا "دســتمزد شــهروندی "7  انــدازه بــس اســت 
گســترش دولــت  کــه از ســوی دولــت محلــی و برنامه هــای دولــت انجــام یافــت، بیشــتر بــه مفهــوم 

کشــیدن آن. رفــاه8 بــود تــا تعدیــل و پــا پــس 
همچنیــن یــك حضــور دولــت رفــاه قدیمــی نیرومنــد در شــکل پرداخــت ماهانــه بازنشســتگی 
دســتمزد  کــه  گفتنــد  آغازیــن  مصاحبه شــوندگان  درصــد   60 کم وبیــش  یافــت.  می تــوان  را 
بازنشســتگی آن هــا سرچشــمه بنیــادی درآمدشــان اســت و ایــن انــدازه بــرای سرپرســت های 
کمتریــن دســتمزد ماهانــه را دریافــت می کننــد )نزدیــک  خانــوار، 66 درصــد بــود. بازنشســته ها 
و  بیــکار  بچه هــای  کــه  نیــز  گســترده  خانواده هــای  مــوارد،  از  بســیاری  در  آمریــکا(.9  دالر   90

کوچك دارند با این حقوق بازنشستگی زندگی می کنند. نوه های 

1. Vargas Era
کاهــش هزینه هــا و  کــه دولت هــا بــرای  گفتــه می شــود  Fiscal Austerity .2 )ریاضــت اقتصــادی(: در علــم اقتصــاد بــه برنامــه ای 
کاهــش و یــا از میــان برداشــتن ارائــه برخــی  کســری بودجــه یــا بــرای نشــان دادن ســامان مالــی دولــت بــه بســتانکاران، بــه  بــرای رفــع 

خدمــات و مزایــای عمومــی دســت می زننــد. )مترجمــان(
3. Structural Adjustment
4. Luiz Inacio Lula da Silva
5. Conditional Cash Transfers (CCTs)
بــه والریــا پــرو )Valeria Pero( و دمیتــری ســزرمن )Dmitri Szerman( )200۵(؛   ،CCTs بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره   .6
و   )Francisco H. G. Ferreira( فیریــرا  اچ.جــی.  فرانسیســکو   ،)Francois Bourguignon( بورگویگنــون  فرانزویــس 

کنیــد. مراجعــه   )2002()Phillippe G. Leite( فیلیــپ جی.لیــت 
7. Citizen’s Wage
کــه در آن تأمیــن و بهبــود رفــاه عمومــی، وظیفــه قانونــی نهادهــای قــدرت اســت.  8. دولــت رفــاه )Welfare State(: دولتــی اســت 
کننــد یاری رســانی می کنــد. ایــن  کــه بــه هــر دلیــل نتواننــد هزینه هــای خــود را تأمیــن  در ایــن نظــام اقتصــادی دولــت بــه همه کســانی 

کمک هــای نقــدی دیگــر انجــام می شــود. )مترجمــان( کار از راه پرداخــت مســتمری )حداقــل درآمــد( و یــا 
خ ارز در درازای ایــن پژوهــش ثابــت باقــی نمانــده اســت. از مــاه فوریــه 2009 حداقــل دســتمزد  9. نــه حداقــل دســتمزد و نــه نــر
نزدیــک بــه 400 رئــال در مــاه بــود و ارزش دالر حــدود 1.9 رئــال بــود. حداقــل دســتمزد در ریــو حــدود 200 دالر در هــر مــاه اســت 

.)www.blogloco.com/r-465-novo-salario-minimo-2009/(
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تمرکز فضایی و انگ بدنامی
کــه تمرکــز فضایــی و انــگ بدنامــی، "از نــگاه فیزیکــی بــر شــکل گیری نواحــی  کانــت می گویــد  وا
کاهــش حــس دلبســتگی اجتماعــی  گســتره های تبعیــض و بدنامــی و  رانده شــدگان،  تمرکــز 
کــه  گرچــه شــاید فاوالهــا جایــگاه  تمرکــز رانده شــدگان نباشــد ولــی همان گونــه  " اشــاره دارد.1 
گفتــه شــد، فاوالهــا زیســتگاه هایی بــا انــگ زنــی چشــمگیر هســتند و  پیشــتر در ایــن فصــل 
کنــون در حــال از میــان  کــه ســال ها پیــش در آنجــا دیــده بــودم، ا اعتمــاد و یکپارچگــی اجتماعــی 

رفتــن اســت.
ــه مفهــوم  ــودن دیگــر ب ــر ب ــو، فقی مــن ایــن جســتارها را یکی یکــی بحــث می کنــم. نخســت در ری
کــردن در یــك فــاوال بــه معنــای قانون شــکن  گردنکــش بــودن نیســت و نیــز زندگــی  قانون شــکن و 
بــودن نیســت. فاوالهــا از روی نــژادی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ناهمگــن و ناهمگــون 
کــه  گزینــی نــژادی  هســتند و ناهمســانی فراوانــی میــان آن هــا می تــوان دیــد. بــه وارونــه جدایــی 
ــته اند.  ــژادی داش ــی ن ــواره آمیختگ ــو هم ــای ری ــرفته اســت، فاواله ــینی پیش ــی حاشیه نش گ ویژ
کنان  کــه به طــور تصادفــی نمونه بــرداری شــد، 21 درصــد ســا در پژوهــش ســال 1969در فاوالیــی 
سیاه پوســت، 30 درصــد دورگــه و 49 درصــد سفیدپوســت بودنــد و در ســال 2003، درصدهــای 
کــه  نمونــه تصادفــی در همــان مکان هــا  مشــابه بــود. بی گمــان ایــن بــه ایــن مفهــوم نیســت 
ــتر  ــا بیش ــن محله ه ــیاهان در ای ــه س ــت )چنانک ــهر اس ــد ش ــا همانن ــژادی در فاواله ــی ن آمیختگ

ــد. ــه شــمار نمی رون ــژادی ب گتوهــای ن هســتند( امــا ایــن محله هــا به هیــچ روی 
دوم اینکــه، فاوالهــا در یــک ناحیــه از شــهر متمرکــز نیســتند امــا از دیــد جغرافیایــی در میــان 
کــه مــرز میــان فاوالهــا  ــر منظــور در اینجــا ایــن باشــد  گ محله هــای مرفــه نشــین قرارگرفته انــد. ا
و محله هــای رســمی به آســانی پیــدا باشــد، ریــو به خوبــی بــا ایــن الگــو همخــوان اســت ولــی 
گــر بــه مفهــوم تمرکــز فضایــی فاوالهــا در یــك بخــش شــهر باشــد، ریــو درســت وارونــه ایــن  ا
ــهری  ــه ش ــو در پهن ــای ری ــد، فاواله ــده ش ــل دوم دی ــه در فص ــه روی نقش ک ــه  ــت. همان گون اس
کنده انــد، تــا اینکــه در بخــش مشــخصی از شــهر متمرکــز باشــند. افــزون بــر ایــن، همان گونــه  پرا
خ هــای  کــه نر کــه پــدرو آبرامــو2 نشــان داده اســت، برخــی از آن هــا چنــدان جایــگاه خوبــی دارنــد 
کــه دو  کابانــا یــا بوتافوگــو3 اســت  کوپا اجــاره و فــروش مســکن در آنجــا باالتــر از بخش هایــی از 

ــر و متوســط شــهر هســتند.4 منطقــه پردرآمدت
کنان  کــه ســا گــزاره حاشیه نشــینی پیشــرفته ایــن اســت  گــواه ناهمســاز بــا  شــاید چشــمگیرترین 
نشــده اند.  خــود  محله هــای  در  مانــدن  بــه  ناچــار  بــه زور،  سیاه پوســت ها(  )حتــی  فاوالهــا 
کــرد، تنهــا 37 درصــد شــرکت کنندگان  کاوش خواهــم  کــه بیشــتر در فصــل نهــم  همان گونــه 
در  درصــد   2۵ می کردنــد،  زندگــی  فاوالهــا  در  همچنــان  آغازیــن،  پژوهــش  تصادفــی  نمونــه 
کــه بیشــتر در حومــه شــهر بودنــد. مجتمع هــا و 34 درصــد در محله هایــی زندگــی می کردنــد 

1. Loic J. D. Wacquant (1996)
2. Pedro Abramo
3. Botafogo
4. Pedro Abramo (2001)
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نتیجه گیری
"واقعیــت  بــه  "افســانه حاشیه نشــینی"  از  دگرگونــی  دیــده ام،  چنــد دهــه   ایــن  در  مــن  آنچــه 
بــرای  کــه  داشــتند  فراوانــی  امیــد  شــهر  بــه  مهاجــران   1969 در  اســت.  حاشیه نشــینی"1 
فراهــم  بیشــتری  گزینه هــای  و  گســترده تر  فرصت هــای  خودشــان(  نــه  گرچــه  )ا فرزندانشــان 
کنان زورآبادهــا هرگــز بــه انجــام  کــه انتظــارات2 بنیادگرایــی3 از ســا کننــد. این یکــی از دالیلــی اســت 
نرســید.4 مهاجــران تــازه وارد بــه ریــو از نابرابری هــای میــان خــود و طبقــات باالتــر پیرامونشــان 
کســانی  کن ریــو نبــود، بلکــه خــود را بــا  گــروه مرجــع آن هــا توانگــران ســا خشــمگین نبودنــد، چــون 
گــون  گونا گرچــه فرزنــدان و نوه هــای آن هــا از راه  کــه در روســتاها مانــده بودنــد.  می ســنجیدند 
کــه نســل پیــش  از زاده و بــزرگ شــدن در ریــو ســود برده انــد ولــی بــا چالش هایــی روبــرو هســتند 
گذشــته آن هــا بــا تــرس همیشــگی از مــرگ  کنــد، دســت کم نســل  آن هــا نمی توانســت پیش بینــی 

زندگــی نمی کــرد.
ــه ســروده نمــاد هیپ هــاپ ریودوژانیــرو، ام وی بیــل۵ اســت6،  ک ــاوال "  ــا ســروده "ســرباز ف مــن ب
از  شــماری  کــه  جایــی  اســت،  ِددوس7  ســیداد  اهــل  او  می رســانم.  پایــان  بــه  را  فصــل  ایــن 
ــه آنجــا فرســتاده شــدند. ام وی بیــل  کوبیــدن ســال 1970 ب ــا پــس از درهــم  کومب کاتا کنان  ســا
ــاوال،  کنان ف ــده شــدن ســا ــه حاشــیه ران ــردن ب ک ــرای محکــوم  ــردن موســیقی ب کار ب ــه  جــدا از ب
ــذار  ــد. او بنیان گ ــتی می کن ــی را سرپرس ــان محل ــن نوجوان ــك انجم ــه ی ک ــت  ــر عمل گراس ــك رهب ی
انجمــن مرکــزی فاوالهــا )CUFA(8 اســت، ایــن انجمــن شــبکه ای از ســازمان های غیردولتــی 
ــن  ــت. ای ــان اس ــرای جوان ــواد ب ــاق م ــای قاچ ــر به ج ــای دیگ گزینه ه ــی آفرینــش  ــه در پ ک ــت  اس
کنــار هیپ هــاپ، رقــص بریــک9 و دیوارنویســی، بــه جوانــان رایانــه و مهارت هــای  ســازمان ها در 
گروه هــای  کوشــش  شــغلی می آموزنــد و هویــت اجتماعــی و حــس تعلــق را ایجــاد می کننــد تــا 

کننــد.10 مــواد مخــدر را بی اثــر 
را  فصــل  ایــن  در  گفته شــده  حاشیه نشــینی  برجســته  زمینه هــای  زیبایــی  بــه  آهنــگ،  ایــن 
کوتاهــی فقــرا.  بازتــاب می دهــد. نخســت اینکــه جایــگاه حاشــیه ای، ســاخته جامعــه اســت، نــه 
کوشــش  دوم اینکــه فقــرا میــان قاچــاق مــواد )کــه اجتمــاع آن هــا و خودشــان را نابــود می کنــد( و 
گیــر افتاده انــد. ســوم،  کوشــش بی اثــر اســت،  کــه یــك  کار درخــور  بــرای بــه دســت آوردن یــك 

1. The Myth of Marginality” To “The Reality of Marginality
2. منظور از انتظار، شورش تهیدستان است. )مترجمان(

3. Radicalism
4. Joan M. Nelson (1969)
5. MV Bill

.)1999( Traficando Informacao 6. ضبط شده در روی آلبوم
7. Cidade de Deus
8. Central Association of Favelas
کــه بــه عنــوان بخشــی از فرهنــگ هیپ هــاپ در میــان جوانــان  Break Dancing .9: ســبکی محبــوب از رقــص خیابانــی اســت 

گســترش یافــت. )مترجمــان( آمریکایی-آفریقایــی  تبــار )سیاه پوســتان آمریــکا( شــهر نیویــورک بــه وجــود آمــد و 
ــو )Alexandre Baretto( اســت و در میانــه دهــه ســوم زندگــی اش اســت. او در  ــام اصلــی او الکســاندر بارت کــه ن 10. ام وی بیــل 

کتــاب پرفــروش بــا نام هــای Meninos do Trafico:Falcao )2006( و  Cabeça de Porco)200۵( دارد. برزیــل دو 
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کاری بــه دســت می آورنــد و بــا رنــج بســیار  کمتریــن دســتمزد  کــه بــا  کســانی هــم  کمــی از  شــمار 
کار می کننــد، درآمــد بایســته بــرای آســایش خانــواده خــود ندارنــد. چهــارم اینکــه، پلیــس و 
کننــده تبهــکاری  گمــان مــی رود از فقــرا پشــتیبانی می کننــد، خودشــان آغــاز  کــه  سیاســتمدارانی 
گــر بمیــرد،  گرفتــه می شــود و ا و خشــونت هســتند؛ و ســرانجام اینکــه "ســرباز فــاوال " نادیــده 
کــردن شــهر  کوچــك در پیــکار بــرای رهــا  مرگــش در خبرهــای روزانــه، چیــزی بیــش از یــك پیــروزی 

از "عناصــر بــد "1 نیســت.
در ایــن ترانــه، ســرباز فــاوال، راه مــرگ زودهنــگام و خشــن را برگزیــده و در برابــر بی عدالتــِی نظامــی 
گزینه هــای دیگــری بــرای او و مــردم هماننــد او فراهــم نمــی آورد، پرخــاش می کنــد. ایــن  کــه 
کــردن همه چیــز و  کــه ابــزاری بــرای رو  بیــزاری در بســیاری از ترانه هــای رپ شــنیده می شــود 

ــرای ســتیز و پایــداری اســت.2 فراخوانــی ب
کــم ارزش بــوده اســت ولــی در پهنــه قاچــاق مــواد و جنــگ افــزار، آن هــا  زندگــی فقــرا همیشــه 
بیشــتر خــوار و بــی ارزش شــده اند. میــزان مرگ و میــر در فاوالهــا، به ویــژه جوانــان، در برابــر بقیــه 
ــدن  ــیه ای ش ــن حاش ــود فرجامی ــد نم ــازه، می توان ــونت ت ــن خش ــت.3 ای ــتر اس ــیار بیش ــهر بس ش

فقــرا، یعنــی واقعیــت حاشیه نشــینی باشــد.

سرباز فاوال
کمتر از یك مرد هستم که حس می کنم  دیرزمانی است 

گرسنه بیکار، با بچه ای 
کردن از من آسان است انتقاد 

کنون خواهان مرگ من است جامعه مرا ساخت و ا
در زندان مرا محکوم به مرگ می کنند

در خبر تلویزیون نشانم می دهند

کرده ام گدا هستم و خودم را تحقیر  من یك 
کوچك دارم " به دنبال شغلی هستم "آقا، من یك بچه 
لیست طوالنی چشم به راهان، من و سیصد نفر دیگر

گشایشی نیست " پس ازاین انتظار "هیچ 
این داستان هرروز است و این  می شود شورش

کسی سرزنش می شود؟ من به دام افتاده  ام، چه 
کرده اند در این جنگ نمی میرند که این جنگ را بر پا  کسانی  هرگز 

که فاوال را ویران می کند من موادی را پخش می کنم 
هستی خود را پول می کنیم
گیرکرده ام میان جرم و نیاز 

1. Bad Elements
2. Jane Souto de Oliveira & Maria Hortense Marcier (1998).
3. Luke Dowdney (2003)
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کنند که باید حمایت  کسانی 
به فاوال هجوم  آورده اند، با جنگ افزاری در دست
که به دنبال رأی های ما می آیند نیز قاتل اند. آنان 

زندگی در جرم، خودکشی تدریجی است
بنگ، یک، دو، سه، دوستانم درون  آنجا هستند

من هم شریکم، پیامد آن را می دانم
کم شدن یک حاشیه ای ترازی منفی، 
کمتر جامعه می شمارد، یکی از لیست 

و افزونی بار غم

کدام بدتر است، دزدی نمی دانم 
کمترین دستمزد... کشتن خود برای  یا 
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خشونت، ترس و زیان
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رشــد  گذشــته،  دهــه  ســه  در  ریــو  فقــرای  بــرای  دگرگونــی  ویرانگرتریــن  و  برجســته ترین 
کن در فاوالهــا از  خشــونت های مــرگ آور بــوده اســت. در ســال 1969، تــرس تهیدســتان ســا
ویــران شــدن خانه هــا و محله هــا بــود امــا امــروزه از زندگــی خــود می ترســند. آن هــا در هــراس 
گروه هــای مــواد مخــدر هســتند، یــا در یــورش پلیــس، به اشــتباه آمــاج  کشــمکش  گیــر افتــادن در 
ــه  ــا ب ــد، ی ــاز نگردن ــه ب ــه خان ــده ب ــدان آن هــا در راه مدرســه زن ــه فرزن ک ــد  ــه شــوند، بیــم دارن گلول

کــردن جلــوی خانــه  تیرانــدازی شــود. بچه هــای آن هــا در هنــگام بــازی 
و  باریــک  کوچه هــای  چــون  اســت  مخــدر  مــواد  گروه هــای  بــرای  گیرایــی  جــای  فاوالهــا 
گــم در آن بســیارند و جوانــان بیــکار فراوانــی دارد. ایــن محله هــا  پرپیچ وخمــی دارد، فضا هــای 
کوچك تــر و فــروش بــه جوانــان  کــردن بارهــای مــواد در بســته های  جــای مناســبی بــرای پخــش 
کــردن آن بــه اروپــا از راه آفریقــای شــمالی یــا بــه آمریــکا از  خوش گــذران و پولــدار ریــو و یــا جابجــا 

کارائیــب1 هســتند. راه دریــای 
کــه همــان قاچاقچیــان  خشــونت بــه دنبــال فقــر می آیــد. تاجــران مــواد مخــدر یــا بزهــکاران 
بــا شــتاب در مجتمع هــا و لوتیامنتوهــا  هســتند، از میانــه  دهــه 1980 وارد فاوالهــا شــدند و 
ــینی  ــای فقیرنش ــرای محله ه ــزرگ ب ــی ب ــان و دالالن چالش ــروزه، قاچاقچی ــد. ام ــترش یافتن گس
کــه می خواســتند خانواده هــای  کســانی  کــه تهیدســتان بــه آنجــا پنــاه برده انــد. دیــدن  شــده اند 
کننــد یــا  خــود را از فاوالهــا بیــرون ببرنــد و خانــه ای در بایروهــای ارزان تــر در پیرامــون شــهر اجــاره 
کــه شــاید بــا رســیدن بــار مــواد  کافــی نداشــتند چرا ک بــود، چــون مجــال و زمــان  بخرنــد اندوهنــا

خشــونت آغــاز می شــد.
کــه هیــچ مقــام دولتــی تابه حــال تــوان انجــام آن  کاری می کردنــد  در مــواردی، قاچاقچیــان 
کــم شــماری از  گرچــه بخــش  را نداشــته اســت و آن بیــرون رانــدن مــردم از فاوالهــا اســت. ا
گروه هــای شــبه نظامی و قاچــاق مــواد هســتند ولــی خریدوفــروش مــواد  کنان فاوالهــا درگیــر  ســا
و درگیــری پلیــس بــه مــرگ هــزاران بی گنــاه در فاوالهــا، بایروهــا و مجتمع هــا انجامیــده اســت. 

1. Caribbean
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گذرانــدن زندگــی  روزانــه خــود  کــه آســیب پذیرترین مــردم ریــو از  خشــونت، انگیــزه ای شــده اســت 
کاهــش داده اســت، ارزش خانه هــای آن هــا  کار را بــرای آن هــا  بترســند، خشــونت بخــت یافتــن 
کــرده و  کــه باعــث همبســتگی اجتماعــی بــود، سســت  را پاییــن آورده اســت و بــاور و ایســتادگی را 

کــرده  اســت. ســازمان های اجتمــاع محلــی را محــدود 

ــاوال  کنان ف ــی همیشــگی ســا ــرس و نگران ــه ت گام نهــادن پلیــس نظامــی در فاوالهــا ب ــر 7-1. بزهــکاری برآمــده از فقــر و  تصوی
انجامیــده اســت.

کــه پژوهــش دنبالــه دار خــود را انجــام دادم،  کــه بــه برزیــل برگشــتم، تــا ســال 2009  از ســال 1999 
گــروه اصلــی  کــه یکــی از ســه  یعنــی هنگامی کــه ایــن متــن نوشــته شــد، بــر شــمار محله هایــی 
گــروه دوســتاِن دوســتان1 بــر آن هــا چیــره  خ، ارتــش ســوم و  تبهــکار قاچــاق مــواد، یعنــی ارتــش ســر

بودنــد، افزون شــده بــود.

پلیس
پلیــس،  نمــاد دولــت در فاوالهــا اســت. پلیــس نمایان تریــن حضــور دولــت در ایــن محله هــا 
گونــه ای  اســت و بــه خاطــر به کارگیــری نیــروی مرگ بــار خــود، همــواره چالــش ســاز اســت و 
کنان محلــه، پلیــس را بدتــر از قاچاقچیــان می داننــد،  خشــونت فراقانونــی را اعمــال می کنــد. ســا
ــان  ــه پای ک ــان  کارش ــوند و  ــا می ش ــی وارد فاواله ــتن هرکس کش ــرای  ــی ب ــا آمادگ ــا ب ــون پلیس ه چ
ــه  ک ــه یــك دســت فروش  ــه پلیس هــا ب ک ــی از نوابرازیلیــا می گفــت  یافــت آنجــا را رهــا می کننــد. زن
گونــه وحشــیانه ای وارد  در خانــه آن زن پنهان شــده بــود، مظنــون شــدند، در را شکســتند و بــه 
کــه از حمــام بیــرون می آمــد و در حــال آمــاده  اتــاق نشــیمن و اتاق خــواب شــدند و بــه شــوهرش 
کــه درون خانــه بمانــد  گفتــه بودنــد  کردنــد. آن هــا بــه او  شــدن بــرای رفتــن بــه ســرکار بــود شــلیك 

1. Amigos dos Amigos

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو238 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کننــد. کوشــش نکنــد او را بــه بیمارســتان برســاند تــا هنگامی کــه آن هــا عملیــات خــود را تمــام  و 
امنیــت در برزیــل وظیفــه دولــت مرکــزی اســت و شــهرها یــك نیــروی پلیــس منظــم ندارنــد. در 
گارد یونیفــرم پــوش،  ســال 1990، یــك "گارد شــهری "1 زیــر نظــارت دفتــر شــهردار برپــا شــد. ایــن 
کننــد یــا بازرســی ها را انجــام  کــه نظــم را پاســداری  گمــارده نشــده اند  غیرمســلح بــود. آن هــا 
کــه جریمــه ترافیکــی  کــه توانایــی و دســتور انجــام آن را دارنــد ایــن اســت  دهنــد. همــه  آن چیــزی 
کار آن هــا بســیار  گســتره  کننــد، به راســتی  پادرمیانــی  نزاع هــای جمعــی  کننــد و در  را صــادر 

محــدود بــود.
نظامــی  پلیــس  و  )مدنــی(  شــهری  پلیــس  می شــوند،  پدیــدار  فاوالهــا  در  کــه  پلیس هایــی 
کــه زیــر نظــر فرمانــدار هســتند و  هســتند. هــردوی آن هــا بخشــی از امنیــت همگانــی هســتند 
کیفــری  کار پلیــس مدنــی بازجویــی  در دادگســتری  دولــت فــدرال بــه آن هــا حقــوق می دهــد. 
کامــاًل مســلح هســتند  اســت. پلیــس نظامــی بخشــی از دســتگاه دفــاع ملــی برزیــل اســت. آن هــا 
گــردش انداختــن پرونــده  بــه  و مظنونیــن را دســتگیر می کننــد و آن هــا را بــرای بازرســی و بــه 
گارد ملــی ایاالت متحــده اســت.  پلیــس مدنــی می ســپارند. به نوعــی، پلیــس  نظامــی، هماننــد 
ــد. ورودی   ــت فــدرال حقــوق می گیرن ــی از دول کار می  کننــد ول ــرای فرماندارهــای ایالتــی  آن هــا ب
کیوســك   محله  هــای ثروتمنــد در ریــو، دارای ایســتگاه  های پلیــس نظامــی در اندازه هــای یــک 
ــی و نظامــی،  ــد. پلیس هــای مدن ــرای پاســبانی نظــم در آنجــا حضــور دارن ــه مأمــوران ب ک اســت 
گــردان عملیــات ویــژه پلیــس )BOPE(2 در پلیــس نظامــی و  هــردو، یگان هــای ویــژه ای دارنــد، 

ــت. ــی اس ــس مدن ــژه در پلی ــات وی ــروه عملی گ  3)CORE( ــگ ــای هماهن نیروه
در 1808، هنگامی کــه دادگاه ســلطنتی پرتغــال بــه برزیــل جابجــا شــد، پادشــاه جــواو ششــم4 از 
کــرد. وقتی کــه حکومــت ســلطنتی بــه پرتغــال  کاخ ســلطنتی خــود در لیســبون۵ الگوبــرداری  گارد 
برگشــت، شــهر ریودوژانیــرو تبدیــل بــه حــوزه فــدرال شــد و از ســال 1889 تــا 1960، پلیــس فــدرال 
ــگاه  ــو، جای ــا در ســال 1960، ری ــه برازیلی ــا جابجایــی پایتخــت ملــی ب ــرد. ب ــو پاســداری می ک از ری

حــوزه فــدرال خــود را از دســت داد.
ــلطنتی  کاخ س گارد  ــس از  ــون پلی ــت. چ ــده اس ــن نش ــو روش ــنی در ری ــز به روش ــس هرگ ــش پلی نق
ــه بیشــتر  ک ــاس داشــته اســت  ــود، حــس اقتــدار و توانایــی بی چون وچــرا را پ ــرداری شــده ب الگوب
بــا مردم ســاالری. در 20 ســال خودکامگــی  تــا  پادشــاهی مطلــق اســت  بــا  الگویــی همخــوان 
)8۵ - 1964(، تمایــز میــان نقش هــای ارتــش و پلیــس همچنــان ناروشــن بــود. طبقه بنــدی 
کــه هســته آمــوزش نظامــی اســت،  ســخت گیرانه و دل بســتگی و وابســتگی ســخت بــه نظــم 
بخشــی از فرهنــگ پلیــس شــد. ایــن درهم آمیختگــی شــکل گیری پلیســی منحصربه فــرد در ریــو 
کــه 400 رئــال در مــاه )200  و نیــز در همــه  برزیــل را بــه همــراه داشــته اســت. حقــوق انــدک پلیــس 

1. Municipal Guard
2. Batalhao de Operacoes Policias Especiais (BOPE)
3. Corenadoria de Rescursos (CORE)
4. King Joao VI
5. Lisbon
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دالر آمریــکا( اســت خــود زمینــه ای بــرای اختــالس، فســاد و مکافــات شــده اســت. پلیــس نظامــی 
بیشــترین تندخویــی را در فاوالهــا انجــام داده امــا هــر دو نیــروی ویژه یادشــده بــرای درگیری های 

خشــونت آمیز آموزش هــای ویــژه ای دیده انــد و بدرفتــاری آن هــا شناخته شــده اســت.
گرایــش ندارنــد، چــون  فرمانــداران ایالــت ریــو بــه درخواســت پشــتیبانی از نیروهــای فــدرال 
ایــن نیروهــا بیشــتر زیــر فرماندهــی احــزاب مخالــف هســتند و فرماندارهــا بیشــتر رؤیــای رئیــس 
ــژه،  ــاس و وی ــرایط حس ــد. در ش کنن ــوه  ــوان جل ــد نات ــد و نمی خواهن ــر دارن ــدن در س ــور ش جمه
ماننــد شــرایط مجموعــه آِلمائــو در جــوالی 2007، فرمانــدار ایالــت ریــو بــا بی میلــی از پلیــس 
گــردان بــه خیابان هــای اصلــی ســرازیر شــدند؛ امــا ایــن  کــه هشــت  کــرد  فــدرال درخواســت نیــرو 

ــرد. ک کمــک  ــه قربانیــان  ــه ب ــان خشــونت انجامیــد و ن ــه پای ــه ب کار ن
کابــرال1، بــر پایــه پویــش ضــد خشــونت و ضــد فســاد خــود  کنونــی ایالــت ریــو، ســرجیو  فرمانــدار 
کار فرمانــدار، ســرکردگان  انتخــاب شــد. در پایــان دســامبر 2007، پیــش از جشــن ژانویــه و آغــاز بــه 
راه  را در سرتاســر شــهر  گســترده ای  او عملیــات  برگزیــده شــدن  بــه  کنــش  وا مــواد مخــدر در 
کابــرال، جایــگاه خــود را به عنــوان  کردنــد ولــی  انداختنــد. آن هــا بــرای چنــد روز شــهر را تعطیــل 
کــه آشــفتگی را سروســامان دهــد. او در دســامبر 2008، در  کــرد  کوشــش  کــرد و  فرمانــدار حفــظ 
ک ســازی ســانتامارتا، یکــی از قدیمی تریــن و ســازمان یافته ترین فاوالهــای بخــش جنوبــی،  پا
کــه یــک محلــه ســازمان یافته  کارنامــه پرخشــونتی داشــت و ســال ها بــود  ســربلند بــود؛ ایــن فــاوال 
گروهــای مســلح  گــر می توانســتند ســانتامارتا را همچنــان از فعالیــت  خودســر شــمرده می شــد. ا

کامیابــی بزرگــی بــرای دولــت و مــردم بــود. کنــار نگه دارنــد  و مــواد مخــدر 

دامنه و سبك خشونت جدید
گروه های  گام نهادن و چیرگی  گــر بزرگ تریــن دگرگونــی در فاوالهــای ریو را از ســال 1970 تا 2000،  ا
شــبه نظامیان  برافراشــتن  ســر  نیــز   200۵ ســال  از  دگرگونــی  بزرگ تریــن  بدانیــم،  مخــدر  مــواد 
کــه خودگمــارده، خصوصــی و یــا پلیــس بازنشســته هســتند، نظــم  تفنگــدار بــود. ایــن نظامیــان 
گاهــی  گاهــی بــا قاچاقچیــان پیــکار می کننــد و  گرفته انــد، به طوری کــه  و قانــون را بــه دســت 
گروه هــای مــواد همدســت می شــوند. میان ســال های 2003 تــا 2009، مــن شــاهد افزایــش  بــا 
کــه  گفتــه می شــود  کنــون  کنتــرل شــبه نظامیان درمی آمدنــد و ا کــه بــه  شــمار فاوالهایــی بــودم 
گروه هــای  شــمار آن هــا بــه بیــش از صــد فــاوال رســیده اســت. ایــن شــبه نظامیان مدعــی رانــدن 
ــد  ــم می کنن کنان فراه ــا ــرای س ــان ب ــه آن ک ــی  ــتند. آرامش ــه هس ــبانی از جامع ــدر و پاس ــواد مخ م

هزینــه هنگفتــی دارد.
جابجایــی  فاوالهــا،  از  آمدوشــد  ماننــد  روزانــه،  زندگــی  ســاده  کارهــای  بــرای  شــبه نظامیان 
آشــپزی،  گاز  کپســول های  بــردن  و  بــه خانه هایشــان   فاوالهــا  از دروازه  یــا موتــور  کســی  تا بــا 
به ســختی  فقــرا  کــه  اســت  مالیاتــی  این هــا  می ســتانند.  کنان  ســا از  را  ســنگینی  هزینه هــای 

ندارنــد. چــاره ای  هیــچ  ولــی  می پردازنــد 

1. Sergio Cabral
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کــرد: "شــبه نظامیان هــر چیــزی را بازرســی می کننــد؛ آن هــا  کــه ژانیــرا برایــم بازگــو  همان گونــه 
کــه بــرای رفت وآمــد در جــای زندگــی  حکومت نظامــی را تحمیــل می کننــد؛ ناچــارت می کننــد 
ــد،  ــدازی می کنن ــویت تیران ــه س ــی ب ــام نده ــد انج ــه می گوین ک ــه را  ــر آنچ گ ــی؛ و ا ــول بده ــود پ خ

کشــتن. ایــن روش آن هاســت." ــرای  کــردن بلکــه ب ــرای زخمــی  ــه ب آن هــم ن
کنان فاوالهــا یــك تــرس جایگزیــن تــرس دیگــر شــده اســت. نخســت تــرس از  بــار دیگــر، بــرای ســا
کنــون تــرس از شــبه نظامیان جایگزین  قاچاقچیــان مــواد جایگزیــن تــرس از بیــرون رانــدن شــد، ا
گونــه ســتمگرانه ای از  تــرس از قاچــاق مــواد شــده اســت. تهیدســتان ریــو، آزادی خــود را بــه 

گیــر افتاده انــد. دســت داده انــد، چــون میــان پلیــس، قاچاقچیــان و شــبه نظامیان 
جمعــه 13 ژوئــن 2008، نیویورک تایمــز نوشــتاری را در یــك صفحــه بــا ایــن ســرنویس نوشــت: 
"در اصالم هــای ریــو، شــبه نظامیان مســلح خــود را جایگزیــن باندهــای تبهــکار مــواد مخــدر 
گــروه شــبه نظامی، فاوالهــا را بجــای  کــه نزدیــك بــه صــد  کرده انــد."1 در ایــن نوشــته بــرآورد شــده 

گرفته انــد. قاچاقچیــان بــه دســت 

کــه  کنان فــاوال متهــم بــه بزهــکاری هســتند. زنانــی  کــه ســا ــا بالگــرد، ایــن نگــرش را نیرومنــد می کنــد  تصویــر 7-2. بازرســی ب
کــه درســت  گهــان بــا یــک یــورش مســلحانه روبــرو می شــوند  لباس هــای شســته شــده خــود را در بیــرون آویــزان می کننــد نا

گرفتــه شــده اســت. لولــه تفنــگ به ســوی آن هــا نشــانه 

نژاد و قدرت
کمــی می گیرنــد  کــه پلیس هــا در ریــو تندخــو و فاســد باشــند. آن هــا دســتمزد  شــگفت آور نیســت 
زندگــی  همان جــا  همچنــان  و  بزرگ شــده اند  فاوالهــا  در  آن هــا  از  بســیاری  می ترســند.  و 
ــرای بــه دســت آوردن احتــرام  کوششــی ب ــرای بســیاری پیوســتن بــه نیــروی پلیــس  می کننــد. ب

1. Alexei Barrionuevo (2008), A6, Monte Reel (2007), A1.
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برپــا می کننــد. در  هــراس  و  تــرس  نشــود،  گذاشــته  احتــرام  پلیس هــا  بــه  اســت؛ هنگامی کــه 
گســتاخ تر  کــه مــردان پلیــِس سیاه پوســت از همــه  گروهــی مــادران، زنــان می گفتنــد  گفتگــوی 
کافــه محلــه نوشــیدنی و ســاندویچ می خورنــد و بــدون پرداخــت  و خشــن تر هســتند، آن هــا در 
صورتحســاب بیــرون می رونــد؛ آن هــا از تــوان خــود سوءاســتفاده می کننــد و تفنگ هایشــان را 
ــو  ــه بازگ ــا را این گون ــای آن ه ــزه ایــن رفتاره ــان انگی ــد. زن کار می گیرن ــه  ــاندن مــردم ب ــرای هراس ب
گذاشــته و بســیاری از آن هــا  ــه ســیاهان احتــرام  کمتــر از سفیدپوســت ها ب ــد: "جامعــه  می کردن

در خانواده هــای خشــن بــزرگ شــده اند."
گرچــه  پرســمان نــژاد در برزیــل و فاوالهــای ریــو، خــود می توانــد جســتار نوشــتار دیگــری باشــد. ا
کــردم، نزدیــک بــه یک ســوم سفیدپوســت، یک ســوم  کــه مــن بررســی  جمعیــت فاوالهایــی 
سیاه پوســتان  جمعیــت  کل  از  بیشــتری  درصــد  امــا  بــود،  سیاه پوســت  یک ســوم  و  دورگــه 
کــه ادگار پیتــرز1  ریــو در ســنجش بــا سفیدپوســت ها در فاوالهــا زندگــی می کننــد. همان گونــه 
می گویــد: "چندوچونــی پیچیــده رانده شــدگان اجتماعــی و برکنــار مانــدن اقتصــادی جوانــان 
گیــری2 را در  کشــور، فلســفه دربرگیرندگــی فرا کــه نهادهــای عدالت گســتر  سیاه پوســت، تــا زمانــی 

ــه آ ینــده  روشــنی ختــم نمی شــود."3 ــد ب پیــش نگیرن
گمراه کننــده اســت. پــس از نســل ها آمیختگــی  در برزیــل، پرســمان دســته بندی نــژادی، خــود 
نژادهــا، دگرگونــی و آمیختــن رنــگ پوســت، نــوع مــو و مشــخصات چهــره افزایش یافتــه اســت و 
کاِتــك4 چندیــن دهــه پیــش نشــان داد، هیــچ اتفاق نظــری بــرای اســتفاده  کانــراد  کــه  همان گونــه 
گی هــا نیســت.۵ دموکراســی نــژادی افســانه ای  از یــک اصطــالح نــژادی بــرای آمیختگــی ایــن ویژ
کــه ایــن آشکارشــده  برزیــل در پــس ناهمســانی های طبقاتــی پنهــان اســت، دیرزمانــی اســت 
کــه از آمریــکا واردشــده اســت، آن چنــان بــر برداشــت  اســت ولــی پنــداره غــرور سیاه پوســتی6، 
کــه  کــه بســیاری از مصاحبه شــوندگان آغازیــن مــا  همگانــی از رنــگ پوســت تأثیــر داشــته اســت 
در ســال 1969 خــود را از سفیدپوســتان شناســانده بودنــد، در ســال 2001 خــود را به عنــوان 
گفتــه بودنــد دورگــه هســتند،  کــه بــه مــا  قهــوه ای یــا دورگــه معرفــی می کردنــد؛ بســیاری از مردمــی 

کنــون خــود را سیاه پوســت می خواندنــد. ا

1. Edgar Pieterse
ــراد  ــه همــه اف ــه ب ــردن اســت به طوری ک ک ــرای اندیشــیدن و عمــل  گیــر، )Philosophy Of Inclusion( روشــی ب 2. فلســفه فرا

ــاارزش بــودن می دهــد. )مترجمــان( اجــازه پذیرفتــه شــدن، امنیــت و ب
3. Edgar Pieterse (2007), 13.
4. Conrad Kottak
آرامیــپ  اوایــل دهــه 1960 در  یــک نویســنده اســت، در  کنــون اســتاد برجســته و  ا کــه   )Conrad Kottak( کاِتــک کانــراد   .5
کورنــل،  کلمبیــا،  کارشناســی در دوره تابســتانی دانشــگاه  بــود. هــر دوی مــا در دوران   )Abrantes( و آبرانتــز )Arembepe(
هــاوارد، الینویــس، درس انسان شناســی داشــتیم. پژوهــش او نمایــش دادن عکس هــای چهــره برزیلی هــا و پرســش از مــردم بــرای 
شناســایی اصطالح هــای نــژادی آن هــا بــود. او نزدیــک بــه چهــل اصطــالح متفــاوت به کاربــرده شــده و موافقــت اندکــی را دربــاره 

کــرد. به کارگیــری آن هــا جلــب 
کــه  ایدئولوژیســت  گونــه ای  و  ســفید  غالــب  فرهنــگ  بــه  پاســخ  در  جنبــش  یــک  سیاه پوســتی(:  )غــرور   Black Pride  .6

)مترجمــان( می کنــد.  خــود  آفریقایــی  میــراث  و  سیاه پوســتی  فرهنــگ  از  تجلیــل  بــه  تشــویق  را  سیاه پوســتان 
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ــروت،  ــه ث ــا توجــه ب ــك فــرد را ب ــژاد ی ــه ن ک کامــاًل برعکــس الگــوی ســنتی "ســفیدی "1 اســت  ایــن 
ســواد یــا تخصــص او تعییــن می کنــد. مثــاًل یــك دکتــر سیاه پوســت به عنــوان دورگــه یــاد می شــود، 
درحالی کــه یــك دورگــه بــا مــدرك دکتــری ممکــن اســت تیــره روشــن یــا ســفید نامیــده شــود. 
کــه هنگامی کــه زنــی بــاردار بــود )شــهری یــا  مــن در زمــان نخســتین دیــدار خــود بــه یــاد دارم 
ــه دنیــا  ــم بچــه روشــن پوســت ب ــواده و دوســتان همیشــه می گفتنــد، امیدواری روســتایی(، خان
کــه تقریبــًا هرکســی مقــداری رگــه سیاه پوســتی دارد، نمی تــوان تعاریــف نــژادی  بیایــد. در برزیــل 
کار  کار بــرد. آن هــا بــرای تعریــف نــژاد ضرورتــًا رنــگ پوســت را بــه  مشــابه ایاالت متحــده آمریــکا را بــه 
گروه هــای نــژادی متفــاوت داشــته باشــد. نمی گیرنــد. بنابرایــن یــك خانــواده می توانــد فرزندانــی از 

کنــون در یــك مجموعــه  کومبــا بودنــد و ا کاتا کنان پیشــین  کــه از ســا گفتگــو بــا زوجــی  مــن در 
کــه آیــا در برزیــل تبعیــض  کــروزادا ســائو ِسباســتیائو2 زندگــی می کننــد، از آن هــا پرســیدم  بــه نــام 
گذشــته ایــن مســئله بهتــر شــده اســت یــا بدتــر؟ آن زوج، 9 بچه  نــژادی هســت و آیــا در ســی ســال 
ــا تلویزیــون  ــر روی نیمکتــی نشســته بودنــد ی کنــار ب گوشــه و  کــه برخــی از آن هــا در آن  داشــتند 
کــه در برزیــل هیــچ تبعیــض نــژادی نیســت.  نــگاه می کردنــد. نخســت پــدر خانــواده پاســخ داد 
گفــت: "چنــد تــا از بچه هــای  کــه همســرش ســخنش را بریــد و  مــن درگیــر نوشــتن پاســخ او بــودم 
گفــت، بلــه پنج تــا و ادامــه داد: "ناهمســانی  گفــت: "پنج تــا ". زنــش  کار دارنــد؟" مــرد شــمرد و  مــا 
کار دارنــد بــا بیکارهــا چیســت؟" مــرد سرگشــته شــد و زن به ســوی مــن  کــه  میــان آن هایــی 
گمــارده  کار  گفــت: "در ایــن دموکراســی نــژادی، همــه بچه هــای روشــن پوســت مــا بــه  برگشــت و 

شــده اند و بچه هــای تیــره  بیــکار مانده انــد."

برخی آمارهای تکان دهنده
خ آدمکشــی در جهــان را بــه  کشــور، باالتریــن نــر  بررســی ســازمان ملــل بــر روی خشــونت در 60 
ــرم روی می دهــد. ایــن  گ ــا جنگ افزارهــای  کشــتارها در برزیــل ب برزیــل داده اســت. 90 درصــد 
کــه "بیشــتر خشــونت های مرگبــار در شــهرها متمرکــز اســت و به طورکلــی ایــن  کیــد دارد  گــزارش تأ

کم درآمــد باال تــر از جاهــای دیگــر اســت."3 میــزان در فاوالهــا و دیگــر جاهــای 
بــا افســوس، "شــهر شــگفت انگیز "4 ریودوژانیــرو یکــی از خشــونت آمیزترین شــهرهای جهــان 
ــر اســت. در ســال  ــز باالت ــا دیگــر شــهرهای برزیــل نی ــو در ســنجش ب کشــتار در ری اســت. میــزان 
2006، میــزان آدمکشــی ریــو 37/7 در هــر صدهــزار نفــر بــود )2273 نفــر(، در حالی کــه ســائوپائولو 
بــا 23/7 در هــر صــد هــزار نفــر در رده دوم اســت. میــزان خشــونت در ســال 2004، پیــش از 
بازی هــای پــان آمریکــن۵ نیــز بســیار ناخوشــایند بــود، به طوری کــه دولــت پیشــنهاد داد یــك 
کــه از شــهر  کــه به راســتی یــك دژ محصــور بــود  کشــیده شــود،  گــرد همــه فاوالهــا  گردا دیــوار بلنــد 

1. Whitening
2. Cruzada Sao Sebastião
3. Reported by Larry Rohter (2004), A3.

Marvelous City .4: شهر ریودوژانیرو مشهور به شهر شگفت انگیز است. )مترجمان(
5. Pan American Games
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کشــته و 11 تــن زخمــی  پاســبانی می کــرد. تنهــا در یــك روز )26 ژوئــن 2004(، در نوابرازیلیــا 22 تــن 
شــدند و همچنیــن 11 تــن در فاوالهــای مجموعــه آِلمائــو بــه قتــل رســیدند. در ایــن هنــگام 
گروه هــای تبهــکار و  ارتشــی 13۵0 نفــره بــا چندیــن زره پــوش  و بالگــرد بــرای دســتگیری رهبــران 

اندام هــای آن هــا بســیج شــد.1
گــزارش، شــمار قتــل در ایــن ســال 62/8  کشــتار در ســال 2002 بدتــر بــود و بــر پایــه یــک  ســنجش 
کشــتار میــان  ســال های  مــورد در هــر صــد هــزار نفــر بــوده اســت. در ریــو و ســائوپائولو، میــزان 
ــه  ک کنیــد  کافــی اســت تصــور  ــرای درک ایــن میــزان مرگ ومیــر  ــی ب ــا 2006 پاییــن آمــد ول 2002 ت
کشــته شــدن ۵0 هــزار نفــر )بیشــتر از جمعیــت بســیاری از شــهرهای برزیــل( میــان ســال های 

ــد.2 ــز باش ــد هراس انگی ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــو ت ــا 2000 در ری 1978 ت
کالن شــهری و ایالــت ریــو هســت. تــا ســال  کمابیــش همســانی بــرای شــهر، ناحیــه  آمارهــای 
ــا قتــل،  ــه بیشــتر ب ک ــود  ــی در هفتــه ب ــه 80 قربان ــك ب کالن شــهری نزدی خ قتــل ناحیــه  ــر 2007، ن
خ قتــل در ایالــت ریــو،  کشــته شــده بودنــد. در همــان ســال، نــر تجــاوز یــا تیرهــای بــه خطــا رفتــه، 
کــه  کالن شــهری ســائوپائولو بــود  کــه چهــار برابــر میــزان آن در ناحیــه  39 در هــر صــد هــزار نفــر بــود 

کشــور اســت. دومیــن ناحیــه خشــونت آمیز 
ــد.  ــوداِر جنگ هــای قاچــاق مــواد در برزیــل بوده ان فاوالهــا و دیگــر محله هــای فقیرنشــین، جل
گاوئــا در بخــش جنوبــی باشــند، مــرگ آن هــا ســروصدا  گــوا یــا  گــر قربانیــان از ایپانمــا، لیبلــون، ال ا
ــی تنگدســتان  ــا می کنــد و پاســخ تنــد و بی چــون و چرایــی را در پــی خواهــد داشــت. زندگ ــه پ ب
کالدیــو، بــه مــن  کاســیاس، ژوزه  گفتــم، همــکارم از  کــه پیش تــر  کمتــری دارد. همان گونــه  ارزش 
کــه هم زمــان شــش تــا هفــت  گفــت "در بایکســادا، تنهــا زمانــی خبــر قتــل ارزش چــاپ شــدن دارد 

کشــته شــوند." نفــر 
ِگنــا3  کارتا بــه   " غیررســمی  "بخــش  دربــاره  کنفرانــس  یــك  بــرای  هنگامی کــه  پیــش،  ســال ها 
گیــر  کــه یــك پزشــك متخصــص بیماری هــای وا کنــار شــهردار آن شــهر  کلمبیــا رفتــه بــودم،  در 
گیــر در  کــه بدتریــن بیمــارِی وا )اپیدمــی شناســی( بــود، نشســته بــودم. هنگامی کــه از او پرســیدم 
کشــید تــا بفهمــم مفهــوم پاســخش  گفــت "خشــونت". چنــد َدم بــه درازا  ایــن شــهر چیســت، او 
کــه در  چیســت ولــی هرگــز آن را فرامــوش نمی کنــم. "اپیدمــی خشــونت " درســت چیــزی اســت 
گونــه  گیــر دیگــر، این یکــی نیــز بــه همــه جمعیــت بــه  ریــو شــاهدش بــودم و ماننــد هــر بیمــارِی وا

ــان قربانیــان همیشــگی هســتند. ــد. جوان ــر آســیب نمی زن براب

جوانان، قربانیان خشونت
در یــک بررســی  به وســیله لیانــا  الیــت4 در ســال 2008، برزیــل از نظــر مــرِگ خشــونت آمیز جوانــاِن 
کشــور بررسی شــده، مقــام چهــارم را داشــت. در ســال 200۵، ایــن  14 تــا 24 ســاله، در میــان 82 

1. V. Hugo (2007).
2. “Rio de Janeiro,” s.v. Nationmaster.com, accessed November 30, 2008.
3. Cartagena
4. Liana Leite
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میــزان 79/6 در هــر صــد هــزار نفــر بــود. از ســال 2003 بــا یک رشــته سیاســت های متمرکــز بــر 
کاهــش یافتــه اســت؛ از  کــه بــه خشــونت نســبت داده می شــود  جوانــان میــزان مرگ ومیــری 
کــه اســلحه را تحویــل می  دادنــد،  کســانی  کــه بــه  گــردآوری جنــگ افــزار بــود  کارهــا  جملــه ایــن 
پــول و بخشــودگی همگانــی داده می شــد. بااین حــال، میــزان مرگ ومیــر برآمــده از خشــونت، 
گمــان اینکــه  هنــوز باالتریــن  شــمار را در جهــان دارد و آمارهــا به خوبــی ایــن را نشــان می دهــد. 
در برزیــل یــك جــوان 1۵ تــا 24 ســاله قربانــی قتــل شــود، 170 درصــد بیشــتر از دیگــر رده هــای 

ســنی اســت.1
کــه الیــت  کل برزیــل اســت. در میــان 86 شــهری  خ  کشــتار جوانــان در ریــو باالتــر از نــر خ  نــر
کــرده، ریــو باالتریــن شــمار قتــل جوانــان را داراســت. تنهــا در ســال 2006، در ریــو 879  بررســی 
ایــن میــزان 83/6 مــرگ خشــونت آمیز جوانــان در هــر صــد هــزار  کــه  کشته شــده اند  جــوان 
کشــته شــدن جوانــان ریــو را برآمــده از محرومیــت  گــزارش، شــمار بــاالی  کن اســت. ایــن  ســا
کاوی آمــاری چنــد  بــاالی اجتماعــی می دانــد. تحلیل گــران از ســنجش نابرابــری درآمــد در یــك وا
کــه در 63/۵ درصــد قتل هــای جوانــان در شــهرها ســطوح  کردنــد و دریافتنــد  متغیــره اســتفاده 
کــه در ریــو زندگــی می کننــد  محرومیــت اجتماعــی مؤثــر اســت؛ ولــی احتمــال قتــل همــه جوانانــی 
کاوی خشــونت2 در دانشــگاه  بــه یــك انــدازه نیســت. پژوهش هــای انجام شــده آزمایشــگاه وا
کــه بــا ثابــت نگه داشــتن ســطوح محرومیــت اجتماعــی،  دولتــی ریودوژانیــرو نشــان می دهــد 
کــه در  برخــی جوانــان در ریســك بیشــتری در ســنجش بــا دیگــر جوانــان هســتند. آن هــا دریافتنــد 
کــه بســتگی بــه عواملــی ماننــد ســن،  میــزان قتــل جوانــان ناهمگونی هــای قابل توجهــی هســت 

ــا در شــهر رســمی زندگــی می کننــد.3 ــا در فــاوال ی نــژاد، جنســیت و فقــر دارد و اینکــه آی
کــه نشــان  در جــدول 7-1 میــزان مرگ ومیــر بــه فراخــور ســن و جنســیت هــم ســنجی شــده 
مرگ ومیــر  ســنی  دامنه هــای  و  اســت  زنــان  از  بیشــتر  بســیار  مــردان  مــرگِ   شــمار  می دهــد 
گســترده ای اســت، به طوری کــه بیشــترین شــمار مــرگ بــا  303  نشــان دهنده ناهمگونی هــای 

در هــر صــد هــزار تــن، در میــان جوانــان 20 تــا 24 ســاله اســت.
ــیب پذیری  ــی از آس ــی به خوب ــدارد ول ــت ن ــام را در دس ــار و ارق ــن آم ــاوال ای کنان ف ــا ــه س درحالی ک
چیزهــای  پرافتخارتریــن  از  یکــی  کــه  گفــت  مــن  بــه  کابــو  زی  هســتند.  گاه  آ خــود  پســران 
کار مــواد مخــدر نشــده اند. آداوو4، یکــی  ــه هیچ یــک از فرزندانــش وارد  ک ــوده  زندگــی اش ایــن ب
کــه  کــردم )در فصــل نهــم آمــده اســت(، می گویــد  گفتگــو  کــه در نوابرازیلیــا بــا وی  دیگــر از پدرانــی 
کنــد بیــم پیوســتن  گــر نتوانــد اوقــات او را پــر  کنــد، زیــرا ا نمی توانــد پســر بیســت ســاله اش را اداره 

ــت. ــدر هس ــواد مخ ــای م گروه ه ــه  او ب

1. لیانــا الیــت )Liana Leite( )2008(؛ دمتریــو وبــر )Demetrio Weber()2008(. مقایســه میــزان خشــونت در آمریــکای التیــن 
خ مرگ ومیــر در  ــا اســت. نــر ــر بیشــتر از اروپ کشــته شــدن یــک جــوان آمریــکای التیــن 30 براب کــه احتمــال  ــا را نشــان می دهــد  و اروپ

خ بــرای اروپــا 7.9 اســت. میــان جوانــان در آمریــکای التیــن در هــر صدهــزار نفــر، 43.4 اســت و ایــن نــر
2. Laboratory For Analysis of Violence
3. Ignacio Cano (2004).
4. Adão
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کــم ســن و ســال در قاچــاق مــواد مخــدر رو بــه فزونــی اســت. آن هــا  گرفتــن بچه هــای  کار  رونــد بــه 
گماشــته می شــوند، چــون قانــون از بــه زنــدان  کننــده مــواد بــه کار  همچــون خبرچیــن و یــا جابجــا 
گواپــور، می گویــد:  کــه دوســتم نیلتــون، از  رفتــن بچه هــای ُخــرد جلوگیــری می کنــد. همان گونــه 
کــه قاچاقچیــان، بچه هــای زیــر  کرده ایــم  "در زمینــه حقــوق بچه هــا، مــا ایــن اصــل را فرامــوش 
کیفــری محکــوم نمی شــوند."  کار می گیرنــد، چــون آن هــا در پنــاه بــوده و در دادگاه  1۵ ســال را بــه 

کوتاهــی دارنــد. آن هــا امیــد بــه زندگــی 

جدول 7-1. میزان قتل در هر صد هزار نفر به تفکیک جنس و سن در شهر ریودوژانیرو

رده سنی
جنس

مجموع
زنمرد

01.981.061.79-9 سال

1013.266.299.80-14 سال

15232.۵814.33122.۵7-19 سال

20303.4911.631۵۵.08-24 سال

2523۵.6312.۵۵120.64-29 سال

30130.729.6966.72-39 سال

4078.6۵6.6239.37-49 سال

5048.40۵.3624.۵1-59 سال

6028.976.901۵.۵2 سال به باال

108.797.80۵۵.18کل

Cano et al. “O Impacto da Violencia,” UERJ )2004( :منبع

مؤلفه های نگرانی از خشونت- آمیخته ای خوب
کــه  کــردم، در هیچ یــک از محله هایــی  کار پژوهشــی را در ســال 1968 آغــاز  هنگامی کــه مــن ایــن 
برگزیــدم خشــونت نبــود. در آن هنــگام مــردم ترســی از وارد شــدن و مانــدن در فاوالهــا نداشــتند. 
مــن بــاور دارم ایــن تــرس بیشــتر بــه دیگریــت پیونــد داشــته و برآمــده از توهــم حملــه توده هــای 

حاشــیه ای بــه ارگ نخبــگان بــود.
ــاد  ــه ی ــود. مــن ب بااین حــال آن هنــگام نیــز خشــونت در شــهر بیشــتر از بخش هــای روســتایی ب
کــه در زندگــی در ریــو دوســت داشــتند یــا دوســت نداشــتند،  کــه در پاســخ مــردم بــه آنچــه  دارم 
ــازه نســبت پاســخ دهندگان  ــد؛ امــا در مطالعــه ت کــه از خشــونت متنفرن ــد  گفتــه بودن 16 درصــد 
ــا و  ــه نوابرازیلی ک ــم  کن ــی  ــتم پیش بین ــن می توانس ــید. م ــد رس ــه 86 درص ــونت ب ــر از خش ــه تنف ب

کاســیاس در سی ســال آینــده خطرناك تریــن مکان هــا در شــهر شــوند.
مــکاِن فیزیکــی  ســازوکارهای ســازگاری1 زندگــی در وضعیــت محاصــره، برخــی دگرگونی هــای 
کــه در همــه  کنــم، ولــی دریافتــم  ــا ایــن را درك  ــرد ت کمــی زمــان ُب خطــر را در پــی داشــته اســت. 
ــر  ــه داشــتند، امن ت ــه در آن خان ک کمابیــش همــه مــردم جایــی را  گفت وشــنودها و نشســت ها، 

1. Coping Mechanisms

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو246 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

و آرام تــر از جاهــای دیگــر می پنداشــتند و دیگــر جا هــا را خشــن و هراس انگیــز می دانســتند. 
گواپــور برونــد و برعکــس،  کویتونگــو به نــدرت جرئــت داشــتند بــه  کنان مجتمــع  بــرای نمونــه، ســا
گذشــتن از  کنان هــر دو از  ک اســت و ســا کــه محلــه دیگــر بســیار بیمنــا هریــك می پنداشــتند 
ــد. البتــه  ــود، پرهیــز می کردن ــه آن هــا ب ــه میــان ایــن دو بخــش و نزدیــک ب ک فــاوالی پیکویــری1 
بخش هــای ویــژه ای از نوابرازیلیــا، نزدیــك بــه پراســا دوترکــو، بــاالی خانــه زی کابــو، مــوردی جــدا 
کــه همــه می گفتنــد، زندگــی در آن ماننــد  گرفتــه بــود  کــه در  آن خشــونت آن انــدازه بــاال  بــود 

خ اســت. دوز
ــو در  ــودم، از چیســتی ترســناك وضعیــت ری ــی خــود ب ــه مــن درگیــر پژوهــش میدان ک در دوره ای 
گاه نبــودم. مــن تلفــات  کامــل آ ســنجش بــا شــهرهای دیگــر در آمریــکای التیــن یــا جهــان به طــور 
تلویزیــون  و  روزنامه هــا  در  را  پلیــس  تاخت وتــاز  و  مــواد  قاچــاق  جنگ هــای  از  برآمــده  مــرِگ 
کــه ریــو باالتریــن میــزان قتــل را نســبت بــه شــهرهای دیگــر جهــان  می دیــدم ولــی نمی دانســتم 
دارد، یــا اینکــه شــمار قتــل پســران نوجــوان بــه دســت پلیــس، چندیــن برابــر بیشــتر از دیگــر 

شــهرهای هم انــدازه اســت.
ح داد؟  چگونــه همه چیــز آن انــدازه خشــن شــده بــود،  چگونــه می  تــوان ایــن وضعیــت را شــر
مردمــان  از  گذشــت تر  با و  بخشــنده  مهربــان،  ریــو  کنان  ســا می رســید  نظــر  بــه  درحالی کــه 
ــردن  ک ــرم  ــودم؟ در دســت وپنجه ن ــرده ب ک کار  ــه در آنجاهــا  ک ــد  کالن شــهر دیگــری بودن بیســت 
ــه ای  ــوب2 از ده مؤلف ــه خ ــک آمیخت ــخ در ی ــه پاس ک ــیدم  ــتاورد رس ــن دس ــه ای ــش ب ــن پرس ــا ای ب
خ رســانده اســت؛ ماننــد  گذشــته ایــن خشــونت را بــه باالتریــن نــر کــه در بیســت ســال  اســت 
گوشــت  کــه بــه دســت برده هــا از آمیختــن قطعــات دور انداختــه  خــورش فیجــوادای برزیلــی، 
کامــِل خشــونت هرگــز نمی توانســت  و برنــج و لوبیــای ســیاه درســت می شــد، ایــن آمیختگــی 

از پســماندها و دورریزهــا اســت. برنامه ریزی شــده باشــد، بلکــه آمیختــه ای 
ح برمی شمارم: ده مؤلفه بنیادین را برای این فیجوادا به این شر

کــه بی بهــره از نگاهبانــی و پشــتیبانی دولــت  1( قلمروهــای برچســب ننــگ خــورده درون شــهر 
گران قیمــت  و  غیرقانونــی  کاالیــی  وجــود   )3 جهــان؛  در  بــاال  نابرابــری  میــزان   )2 هســتند؛ 
به خوبــی  کــه  مخــدر  مــواد  شــبکه های  و  گروه هــا   )4 ثــروت؛  بــه  فقــر  تبدیــل  گــری  کیمیا بــا 
جنگ افزارهــای  بــه  آســان  دسترســی   )۵ هســتند؛  به هم پیوســته  و  شــده  ســازمان دهی 
کافــی و بــا دســتمزد انــدک؛ 7( دولــت ناتــوان و  پیشــرفته؛ 6( نیــروی پلیــس غیــر پاســخگو، نا
کننــد می کشــند؛  گــر اراده  کــه ا بی تفــاوت بــه نقــش قانــون؛ 8( شــبه نظامیان  خودســر و تفنگــدار 
کــه در فقــر بــه ســر می برنــد و 10( امپراتــوری  9( جمعیــت بیــش از ســه میلیون نفری بی قــدرت 
کــه بــا آفرینــش تــرس، فــروش و تبلیــغ بیشــتر، ظلــم و وحشــیگری پلیــس را  رســانه ای جنجالــی 

می کنــد. توجیــه 

1. Piqueri
2. Mistura Fina
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که از پشتیبانی دولت بی بهره هستند مؤلفه یکم: قلمروهای برچسب ننگ خورده ای 
فاوالهــا از آغــاز بــر یــك زمیــن بی مالــک برپــا شــده اند. آن هــا از پشــتیبانی دولــت در پاســداری 
نزدیــک  هســتند.  بی بهــره  شــهروندان  شــخصی  امنیــت  نگهــداری  یــا  و  بیــم  رفــع  و  زندگــی 
کــه در ایــن دوران شــمار  کشــید تــا فاوالهــا روی نقشــه های شــهر بیاینــد  صدســال بــه درازا 

کل جمعیــت شــهر رســید. بــه یک ســوم  ایــن محله هــا  کنان  ســا
ــاره  ــن درب ــردد. م ــاز می گ ــای دور ب ــه زمان ه ــا، ب کنان فاواله ــا ــاری س ــس و بدرفت ــد پلی گزن آزار و 
کــه می گفــت، ایــن قانــون تصویب شــده تــا  گرانــد2 شــنیدم  قانــون ولگــردی1 از دوســتم هلیــو 
کــه در  کومبــا بــه یــاد مــی آورد  کاتا کنــد. او شــبی را در  از پرســه زنــی مــردم فاوالهــا جلوگیــری 
کــه 19 ســا له بــود، هنگامی کــه از یــك مهمانــی به ســوی خانــه بازمی گشــت،  ســال 1947، زمانــی 
کــه ســاعت ســه  کــه هــر جــوان سیاه پوســِت فاوالیــی  دســتگیر شــده بــود. پلیــس، بــا ایــن پنــدار 
ــا فــردا آن  ــرد و ت ــه بازداشــتگاه ب ــرد و ب ک بامــداد بیــرون باشــد، انگیــزه بــدی دارد، او را دســتگیر 
کــه هلیــو بازیکــن  روز در زنــدان محلــی نگــه داشــت. روز بعــد، هنگامی کــه رئیــس پلیــس دریافــت 

ــرد. ک ــوا اســت او را آزاد  گ فوتبــال و هم تیمــی پســرش در نزدیکــی ال
گســتره  کــه یــك دیکتاتــوری نظامــی برپــا شــد، پلیــس فاوالهــا را به عنــوان  کودتــای 1964  پــس از 
کمونیســت ها و بزهــکاران می پنداشــت. در ایــن دوران دادخواســت های  دشــمن و پناهــگاه 
ایــن دوران،  گرفتــه شــده فراوانــی از ســتم و وحشــی گری پلیــس وجــود داشــت، در  نادیــده 
گماشــته می شــدند و  شــهردار و فرمانــدار ریــو، هــردو، نــه انتخــاب، بلکــه بــه شــکل انتصابــی 

هیــچ راه دیگــری هــم نبــود.
لئونــل بریــزوال3 در ســال 1982، هنگامی کــه حکومت نظامــی هنــوز قــدرت داشــت، به عنــوان 
گشــایش سیاســی4 آغــاز شــده بــود. در ســال 198۵، او از  فرمانــدار ایالتــی برگزیــده شــد ولــی 
کنان فاوالهــا  کــه آیــا او می خواســت ســا کــرد. روشــن نبــود  پانهــادن پلیــس بــه فاوالهــا جلوگیــری 
کنــد یــا می خواســت  کــه در دیکتاتــوری ادامــه یافتــه بــود، حمایــت  را در برابــر وحشــی گری پلیــس 
ــه محلــه، از او  ــر جلوگیــری از پانهــادن پلیــس ب ــا آن هــا نیــز در براب کنــد ت ــه بزهــکاران رســیدگی  ب
ــود  ــرد. نب ک ــره  ــی بی به ــتیبانی دولت ــا را از پش ــم او فاواله ــورت، تصمی ــد. درهرص کنن ــتیبانی  پش
کارهــای ممنــوع و غیرمجــاز قاچاقچیــان  ــرای  گیرایــی ب پلیــس در فاوالهــا، آنجــا را مکان هــای 
ــا  کــه هم زمــان ب ــرای برپایــی امنیــت در فاوالهــا در ســال 198۵ روشــن بــود  کــرد. نبــود پلیــس ب
اوج قاچــاق مــواد بــود. در پنــج ســال، قاچــاق مــواد به انــدازه ای ســازمان دهی و بــا ســازوبرگ 
کــه توانســت اداره بســیاری از فاوالهــا را در دســت بگیــرد و چیرگــی دولــت در ایــن  شــده  بــود 
کــه در قاچــاق مــواد بــود، پلیــس  مناطــق را بــه چالــش بکشــد. ســطح خشــونت و پــول فراوانــی 
کــه مــن می دانــم تــا ســال 1990، پلیــس نظامــی بــه  کــرد تــا درون فاوالهــا شــود. آن گونــه  گزیــر  را نا
ــرای  ــه ب کنان، بلک ــا ــداری از س ــرای پاس ــه ب ــه ن ــد، بااین هم ــا می ش ــی درون فاواله گروه ــیوه  ش

1. Vagrancy Laws
2. Hélio Grande
3. Leonel Brizola
4. political opening
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گرفتــن مــواد و جنگ افــزار بــه آنجــا یــورش می بــرد.  کشــتن سردســته های محلــی مــواد مخــدر و 
تاخت وتازهــای  و  آتش بــازی  آمــاج  بــه  اندک انــدک  فاوالهــا   ،1990 تــا   198۵ میان ســال های 

هماهنــگ پلیــس تبدیــل شــدند.
کــرده بــود. محیــط طبیعــی  توپوگرافــی فاوالهــا، آنجــا را جــای ایده آلــی بــرای پنهــان شــدن 
ــه باالتریــن بخش هــای  ــه ب ک گذرگاه هــای تنگــی اســت  آنجــا تپــه ای و شــیب دار اســت و دارای 
کافــی بــرای پنهــان شــدن دارد. محیــط  کــه درختــان و صخره هــای  ایــن ســکونتگاه می رســد 
کــرده اســت، به طوری کــه  مصنوعــی )انسان ســاخت( آن، از هــر اینــچ زمیــن در آنجــا بهره بــرداری 
ســاخته  دیگــر  خانه هــای  زیــر  یــا  و  کنــار  بــاال،  پشــت،  در  چوبــی  پایه هــای  روی  بــر  خانه  هــا 
کــه  گــم شــد و ایــن دومیــن عاملــی اســت  شــده اند. به آســانی می تــوان در ایــن پیچ درپیچ هــا 
ــدگاه راهبــردی ایــن  ــرای پنهــان شــدن می کنــد. امتیــاز نهایــی از دی ــی ب فاوالهــا را  جــای ایده آل
کــه بیشــتر فاوالهــا بــر روی دامنــه تپه هــا هســتند، ازایــن رو می تــوان از بــاالی تپــه هرکســی  اســت 

کننــد. کــه از پاییــن می آیــد، دیــد. بنابرایــن آن هــا به ســادگی می تواننــد از خــود پاســبانی  را 
گســتره  شــهری مــردم  کــه چــه دیــدی دربــاره  گفــت "مهــم نیســت  کــه زی کابــو  همان گونــه 

هســتند." دولــت  کنتــرل  از  بیــرون  آن هــا  باشــید،  داشــته  فرودســت 

مؤلفه دوم: نابرابری باال، فقر و نبود فرصت های شغلی
ــو ماننــد سرتاســر برزیــل، از باالتریــن اندازه هــا در جهــان اســت. ســال ها  ــری در ری میــزان نابراب
کیفیــت زندگــی بــه نــام شــاخص توســعه  پیــش، برنامــه توســعه ســازمان ملــل، یــك شــاخص 
کــه از ســنجه های آمــوزش، امیــد بــه زندگــی، تندرســتی و درآمــد  کــرد  انســانی )HDI( پیشــنهاد 
و  کشــورها، شــهرها  هــم ســنجی  بــرای  را می تــوان  ایــن شــاخص  بــود.  ســرانه ساخته شــده 
کــه در مجمــوع بــه مــکان از صفــر تــا یــک نمــره می دهــد. مجموعــه آلمائــو  کار بــرد  محله هــا بــه 
کاپــه ورده2 به دســت آورد، در  کمتــر از  گابــون1 و بســیار  کمتــری در برابــر  در نوابرازیلیــا، امتیــاز 
گــوارا، شــاخص های زندگــی هماننــد  گاوئــا و ال همــان هنــگام محله هــای بخــش جنــوب ماننــد 
گاوئــا در  کنان نوابرازیلیــا و  کــه ســا کشــورهای اســکاندیناوی دارنــد 3 ولــی ایــن در حالــی اســت  بــا 
گانــه ای نیســتند و در یــك شــهر در فاصلــه یک ســاعته بــا اتوبــوس از هــم هســتند  قاره هــای جدا
ک، بــرق، حمل ونقــل همگانــی و دیگــر نیازهــا می پردازنــد. و قیمت هــای همســانی بــرای خــورا

ایــن مایــه ســخت تر شــدن حــس محرومیــت نســبی بــرای جوانــان فــاوال شــده اســت. آرزوهــای 
و حــس  تلویزیــون شــکل می گیــرد  از  داده شــده  نمایــش  اســتانداردهای مصرفــی  بــا  آن هــا 
کــه دروِن بخــش ثروتمنــد نشــین جنــوب می شــوند، تقویــت می شــود. محرومیــت آن هــا هــر بــار 

گوشــی همــراه،  کــه چندیــن  گفتگــو بــه فاوالهــا می رفتــم، جوانــی را دیــدم  هنگامی کــه بــرای 

1. Gabon
2. Cape Verde
بــرای  و   0/637 )Gabon( گابــون  بــرای   ،0/۵87 ،)Alemao( آِلمائــو  بــرای مجموعــه   )HDI( انســانی  توســعه  3. شــاخص 
کشــورهای اروپایــی به عنوان مثــال نــروژ )0/927(، بلژیــک  کاپــه ورده )Cape Verde( 0/722 اســت. ایــن شــاخص در برخــی از 
ــگاه 69 را  کل )0/792( جای ــل در  ــانی برزی ــعه انس ــاخص توس ــت. ش ــو اس ــای ری ــر فاواله ــًا دو براب ــوئد )0/923( تقریب )0/923( و س
کنیــد. در میــان 177 ملیــت جهــان داد. بــه وی. هوگــو )V.Hugo( )2007( و "ریودوژانیــرو "، Nationmaster.com مراجعــه 
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ــك  ــود و ی ــود و شــماری هــم در جیب هایــش ب کمربنــدش بســته ب ــه  پیجــر و دســتگاه هشــدار ب
ــراه دارد؛  ــز را هم ــه چی ــرا این هم ــیدم چ ــود. از او پرس ــتش ب ــز در دس ــگ نی ــش آهن ــتگاه پخ دس
کار نمی کننــد. مــن آن هــا را در  گفــت: "هیچ کــدام از آن هــا  کــرد، لبخنــدی زد و  او مــرا برانــداز 
کنــم." او بــا ابزارهــای اضافــی احســاس  آشــغال ها پیــدا می کنــم و دوســت دارم بــه خــودم آویــزان 
کــه مــن معمولــی  کــرد و وقتــی دیــد  ج و اعتبــار را بــه خــود آویختــه بــود و بــا دســتانش مــرا تاییــد  ار
کــه جوانانــی  گیرایــی خــاص خــودش را دارد، تــا جایــی  کار  گفــت "بــه امیــد دیــدار". ایــن  هســتم، 

کشــته می شــوند. کفــش مــارك دار  کــه بــر ســر یــك جفــت  هســتند 
کــه به راحتــی  کــه دســتاورد ورود بــه قاچــاق مــواد ایــن اســت  گروه هــای تبهــکار می گوینــد  اعضــای 
می تــوان پــول  خــرج  کــرد. آن هــا یک شــبه، ثروتمنــد نمی شــوند امــا شــاید در یــك هفتــه برابــر چنــد 
کم دســتمزد درآمد داشــته باشــند و بنابراین نگران هزینه های حمل ونقل و خرید  ماه یك شــغل 
ک نیســتند. نقــش آن هــا به عنــوان مــدل، تهیــه مــواردی پرســتیژ دار چــون موتورســیکلت،  خــورا

کفش هــای مــارک و انــواع هدایــا بــرای زنــان محلــه اســت. زنجیــر و انگشــتر طــال، لباس هــا و 
گزینــه آســانی بــا ایــن میــزان از درآمــد نیســت1 امــا تاوان  جــز خریدوفــروش مــواد مخــدر، هیچ گونــه 
گفــت "  گمنــام مانــدن بــه مــن  گواپــور به شــرط  کــه یــك مــرد جــوان در  گزافــی دارد. همان گونــه 
ک های  کفش هــا و پوشــا قاچــاق پــول خوبــی دارد ولــی بــه سی ســالگی نمی رســی. مــا دلباختــه 
ک و  کــه بــه دســت می آوریــم هزینــه پوشــا وارداتــی و مــارك دار هســتیم، هرازگاهــی همــه پولــی را 
گریــز  گاهــی نیــز از خانواده هــای خــود پشــتیبانی می کنیــم ... ایــن به راســتی  شــهرت می کنیــم. 
کــه چــرا یــك قاچاقچــی ســالخورده نمی بینیــد؟" از فقــر اســت. هیچ وقــت شــگفت زده نشــده اید 

گفته است: گفتگویی درباره مواد مخدر، ام وی بیل، ستاره رپ و فعال مسائل جوانان  در 

گزینــه برجســته  گفتــن ایــن ســخن دل مــرا می شــکند ولــی امــروزه، بــزه و تبهــکاری، یــك   "
ــم  ــد. نمی خواه ــان آمده ان ــه جه ــده ای ب ــچ آین ــدون هی ــه ب ک ــت  ــده اس ــانی ش کس ــرای  ــر ب و برت
کــه بــه  کنــم و وارونــه آن را بگویــم، زیــرا واقعیــت همیــن اســت... برایــم دشــوار اســت  خودنمایــی 
کنــم؛  کــه بــه او پیشــنهاد  کســی بگویــم از قاچــاق مــواد بیــرون بیایــد چــون راهــکار بهتــری نــدارم 
کــه هــر  کارســاز نیســت، چــون تلویزیــون چیزهــای خوبــی را نشــان می دهــد  کمك هــای خیریــه 

کســی دنبــال آن اســت."2

در ســال 2004، هنگامی کــه بــا همســرم در حــال بازدیــد از فــاوالی روســینها بودیــم، همســرم بــه 
ــه از پشــت بام  خانه هــای  ک ــم  ــه پســرهایی را دیدی ک گفــت  ــود  ــا ب ــه همــراه م ک ــی  ــر محل ــك رهب ی
کــه "آرزوهــا و رؤیاهــای خــود را هــوا می کردنــد." این یــک  پیرامــون بادبــادك هــوا می کننــد، انــگار 
ــه او  گاه شــد. آن رهبــر محلــی ب کــه همســرم بی درنــگ از نادرســتی آن آ ــود  ســتایش شــاعرانه ب
ــواد  ــاِر  م ــك ب ــه ی ک ــد  ــت می دهن ــداران عالم ــه خری کار ب ــن  ــا ای ــا ب ــت. آن ه ــه نیس ــت: "این گون گف

مخــدر وارد فــاوال شــده اســت."

گیلبرتــا  کالرا لوســیا انیــم )Clara Lucia Inem( و   ،)Alba Zaluar( 1. بــرای اطالعــات بیشــتر دراین بــاره بــه نوشــته آلبــا زالــوار
 )2008( )Daniel Katz( کتــز کســلراد )Gilberta Acselrad( )1993(؛ الیزابــت لیــدز )Elizabeth Leeds( )1996(؛ دانیــل  آ

کنیــد. مراجعــه 
2. MV Bill, interview, Leros, June 2005, www.leros.co.uk.
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ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو2۵0 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کوکائین گران قیمِت غیرقانونی:  کاالی  مؤلفه سوم: 
در میانه هــای دهــه 1980، هم زمــان بــا پایــان دیکتاتــوری و آغــاز جهانی شــدن، ریودوژانیــرو، 
ــده )از  ــا( و ایاالت متح ــا )از راه شــمال آفریق ــه اروپ ــا ب کوکائیــن و ماری جوان ــی  ــگاه پخــش اصل پای

راه میامــی و نیویــورك( در آمریــکای جنوبــی شــد.
کــه مــن در آنجــا زندگــی می کــردم، ماری جوانــا در برزیــل خریدوفــروش  از همــان دهــه 1960 
کــه آمیختگــی  کوکائیــن از راه ریــو در میانــه  دهــه 80 بــود  می شــد ولــی بــا تغییــر راه خریدوفــروش 

کــرد.1 جهــش دار پــول نقــد و تبهــکاری، تبــاه زندگــی در فاوالهــا را آغــاز 
کوکائیــن  کــردن  کوکائیــن و مــواد خــام بــرای درســت  کشــت  برزیــل آب وهــوای فراخــوری بــرای 
کوکائیــن در بلندی هــا و آب وهــوای خنــك به خوبــی می رویــد. هنگامی کــه جنــگ آمریــکا  نــدارد. 
کلمبیــا را بســت و نیــاز بــه راه هــای تــازه بــرای پخــش مــواِد مخــدر  بــر ســر مــواد مخــدر مرزهــای 
کنتــرل محیــِط  را پدیــد آورد، برزیــل یک قطــب بســته بندی و پخــش مــواد شــد. نبــود توانایــی 
گزینــه آشــکار  کشــور از راه زمینــی و آبــی، ایــن را یــك  پهنــاور برزیــل و وجــود امــکان ورود بــه 
کلمبیــا و پــرو  گوئــه، بولیــوی،  کــرده بــود. امــروزه، جنگل هــای برزیــل در مرزهــای خــود بــا پارا
کــه از  کــوکای خامــی  کــه در آنجــا از  به جاهایــی بــرای آزمایشــگاه های فــرآوری تبدیل شــده اند 

کوکائیــن ســاخته می شــود. مــرز بــه برزیــل آورده می شــود، 
ــدازه بارهــای قاچــاق را در پــی داشــته و جهانی شــدن تجــارت،  لیبرالیســم تجــاری، افزایــش ان
ــرای صــادرات و واردات آســان تر  ــا دریایــی را ب کــردن مــواد در بارهــای هوایــی، زمینــی ی پنهــان 
کــه از ریــو راه  کشــتی های بــاری  کــرده اســت. ریــو یــك بنــدر و جایــگاه پخــش ایــده آل اســت. 
گــر بــار قاچــاق نداشــته باشــند لنگــر را  افتادنــد، بــه خاطــر مــواد مخــدر بازرســی می شــوند و ا
کشــتی را پــر از بــار می کننــد. همیــن  کوچــك آن ســوتر شــبانه  می کشــند امــا بلم هــای ماهیگیــری 
آبگیــر  آن ســوی  کشــتی ها در جزایــر  نیــز هســت.  ریــو  بــه  کشــتی ها  رســیدن  هنــگام  رویــداد 
ــتی ها  کش ــود و  ــه می ش ــری تخلی ــای ماهیگی ــیله بلم ه ــاره به وس ــدر دوب ــواد مخ ــتند و م می ایس
ــتند. ک هس ــا ــد و پ ــکلی ندارن ــچ مش ــند هی ــاره می رس کن ــه  ــمی ب ــی رس ــرای بازرس ــه ب هنگامی ک
دوبــاره  و  شــده  بخــش  بخــش  بایــد  می رســد،  شــهر  بــه  عمــده  گونــه  بــه  بــار  هنگامی کــه 
کار ایــده آل  بســته بندی شــود و در یــك جــای دوردســت پخــش شــود. فاوالهــای ریــو بــرای ایــن 
کــه بــه  ــدار بخــش قابل توجهــی از خریــداران مــواد هســتند  هســتند. جوانــان خوش گــذران پول

کننــد. دروازه فاوالهــا می آینــد تــا مــواد را خریــداری 
کالســیک از نقــش فاوالهــا در یــك بــازی جهانــی پرخطــر اســت )در فصــل 12  این یــک مثــال 
دوبــاره بــه ایــن موضــوع می پــردازم(. زنجیــره ارزش تولیــد، پاالیــش، انبــار، توزیــع و مصــرف 
کوکائیــن به صــورت محلــی، ملــی و بین المللــی بــه فضاهــای مســتثنی و محرومــی چــون فاوالهــا 
کاملــی بــر  کنتــرل  گروه هــای قاچاقچــی مــواد بــا تبانــی نیروهــای امنیتــی، تقریبــًا  وابســته اســت. 
ــد.  ــر می افتن ــه خط ــادی ب ــای زی ــا، چیزه ــل در درگیری ه ــن دلی ــه همی ــه ب ک ــد  ــود دارن ــرو خ قلم
کوچکــی از ایــن چرخــه عظیــم ســودآوری دارنــد.2 فاوالهــای ریــو باوجــود رنجــی بســیار، ســهم 

1. Elizabeth Leeds (1996), 52–56; Luke Dowdney (2003), 25; and Moises Naim (2005).
2. Marcelo Lopes de Souza (2005)
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2۵1خشـونـت، تـرس و زیـان

گروه های مواد مخدر سازمان یافته و ستیز برای اداره قلمرو مؤلفه چهارم: 
می کــردم،  زندگــی  ریــو  فاوالهــای  در  بــار  نخســتین  بــرای  مــن  هنگامی کــه   1969 ســال  در 
ــا  ــو برپ ــت ری ــد1، در ایال گران ــی در ایلهــا  ــروه ســازمان یافتــه مــواد در برزیــل، در زندان گ نخســتین 
کــه بیشــتر  کــه زندانیــان سیاســی را بــا تبهــکاران معمولــی  کــرد  شــد. رژیــم نظامــی ایــن اشــتباه را 
کنــار هــم نگــه داشــت. دانشــجویان و روشــنفکران چپ گــرا،  فقیــر و اهــل فاوالهــا بودنــد، در 
دربــاره بی عدالتــی و بهره کشــی بــه دیگــران آمــوزش می دادنــد و در همــان هنــگام تبهــکاران بــه 

می دادنــد. آمــوزش  را  تبهــکاری  شــیوه های  چپ گراهــا 
ــد و فرســتادن آن هــا  گران ــدان از ایلهــا  کنان زن ــردن ســا ک ــا جــدا  ــا درک اشــتباه خــود، ب ــت ب دول
کــرد، چــون آن هــا توانســتند  کشــور، شــرایط را بدتــر  کنــار  گوشــه و  گــون،  گونا بــه زندان هــای 
ــان یافــت و بســیاری از  ــه حکومــت خودکامــه  پای گســترش دهنــد. هنگامی ک کار خــود را  دامنــه 
کــه در آینــده ارتــش  کردنــد  خ2 برپــا  گروهــی بــه نــام پیاده نظــام ســر زنــدان آزاد شــدند، آن هــا یــك 
گــروه تبهــکاری نیرومنــد ریــو بــه  شــمار می آمــد. ســرمایه نخســتین  گرفــت و نخســتین  خ نــام  ســر
کردنــد.3 ایــن هم زمــان  دادوســتد مــواد را مهره هــای اصلــی قمارخانه هــای غیرقانونــی بــرآورده 
کلمبیــا انجامیــد و قاچــاق  کــه بــه بســته شــدن مرزهــای  بــا جنــگ آمریــکا بــر ســر مــواد مخــدر بــود 

کــرد. کوکائیــن را بــه برزیــل، به ویــژه بنــدر ریــو رهنمــود  ســودآور 
کــه نقــاط  بیشــتر فاوالهــا، بوکاهــا4 یــا جا هایــی بــرای فــروش ماری جوآنــای تولیــد محلــی داشــتند 
کردنــد و  کوکائیــن شــد، آن هــا فروشــگاه هایی در درون فاوالهــا بــاز  آغــاز بــرای دادوســتدگران 
گماشــتند.۵ در چنــد ســال، درگیری هــا بــر ســر چپــاول مــواد در  کار  مــردم بومــی را بــرای یــاری بــه 
گــروه جدایی طلــب ارتــش ســوم و دوســتاِن دوســتان انجامیــد  خ بــه برپایــی دو  درون ارتــش ســر

کــه همــاوردان سرســختی شــدند. ســپس جنگ هــای دشــوار آغــاز شــد.
پــس از آن در همــه فاوالهــا، همه چیــز بســیار شــتابان دگرگــون شــد. بــه آهســتگی، قاچاقچیــان 
کنان چیــره شــدند. در اخبــار بی بی ســی در 3 جــوالی 2007  گفتــه شــد:  بــر  انجمن هــای ســا
کار بــرای ســامان دادن اصالم هــا را آغــاز می  کنــد: دولــت برزیــل 1/7 میلیــارد دالر  از  "برزیــل، 
گروه هــای مــواد مخــدر  گرفتــه اســت تــا آلونک هــای ریودوژانیــرو را ســامان دهــد و بــا  آمریــکا وام 

کنــد." ولــی هیــچ دگرگونــی چشــمگیری از آن هنــگام دیــده نشــده اســت. رویارویــی 
ــه  گروه هــای تبهــکار ریــو را ب کارشناســان ایــن حــوزه، ســاختاِر ســازمانی  ــوك ُدودنــی6، یکــی از  ل

این گونه بازگو می کند:

کهنــه یــک واحــد  گروه هــای قاچــاق مــواد در ریــو بــر اســاس الگــوی  خ و دیگــر  " ارتــش ســر
کــه یــك رئیــس نیرومنــد و یــك  کار نمی کننــد  تبهــکاری ســازمان یافته )ماننــد مافیــای ایتالیایــی( 

1. Ilha Grande
2. Red Phalanx
3. Elizabeth Leeds (1996), 52–55; Daniel Katz (2008)
4. Boca
5. Elizabeth Leeds (1996), 56; Daniel Katz (2008); Luke Dowdney (2003), 27–39
6. Luke Dowdney
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گروهــای جــدا در فاوالهــای  ســاختار سلســله مراتبــی بــاال بــه پاییــن داشــته باشــد. بلکــه افــراد و 
از  شــبکه ای  راه  از  و  ســاخته اند  برپــا  را  خ  ســر ارتــش  کــه  شــده اند  گماشــته  بــه کار  گــون  گونا
گــروه در فــاوال،  بازیگــران بــدون وابســتگی پیوســته بــه هــم در پیونــد هســتند. در درون هــر 
گروه هــا بــا یــک شــبکه بــا هــم پیونــد دارنــد، پیونــد، بیشــتر  سلســله مراتــب اســتواری هســت ولــی 

هماننــد بــه یــك شــبکه افقــی حفاظــت متقابــل اســت تــا یــک سلســله مراتــب عمــودی."1

گفتــه  ــی  ــه پســران جوان ــه ب ک ــا آویویــس2 آغــاز می شــود  ــاال ب ــه ب ایــن سلســله مراتــب از پاییــن ب
گرداننــده  کــه مــواد را جابجــا می کنــد. ســطح پــس ازآن، تفنگچیــان هســتند و پــس ازآن  می شــود 
کــه  کــه فــروش و امنیــت را ســازمان دهی می کنــد و باالتــر از او، مالــك و صاحــب بــوکا اســت  بــوکا، 
ــد.  ــامان می ده ــان س ــدگان و عمده فروش ــا عرضه کنن کاری را ب ــر  ــز و ه ــت و همه چی ــرکرده اس س
کار آن هــا محــدود بــه ســطح محلــی  عرضه کننــدگان، بوکاهــای مختلــف را پوشــش می دهنــد امــا 
کنتــرل می کننــد.۵ کل عملیــات را  اســت. در باالتریــن ســطح، اربابــان مــواد3 یــا روســای بــزرگ4، 

یکــی از سرشــناس ترین آن هــا فرناندینهــو بیــرا- مــار6، اهــل فــاوالی بیــرا - مــار )کــه مــرداب هــم 
ــه او  ــود. از اینک ــش ب ــن پژوه ــیاس در ای کاس ــاوالی  ــه ف ــی از س ــه یک ک ــت  ــود( اس ــده می ش خوان
کاتانــدووا7 در ایالــت  کار قاچــاق مــواد را در  همچنــان از بازداشــتگاه فــدرال بــا بیشــترین امنیــت، 
ــِر  ــم "پس ــخصیت فیل ــد ش ــردم مانن ــن م ــرای ای ــد. او ب ــه او می بالن کنان ب ــا ــد، س ــا8 می گردان پاران

شــهر، خوبــی می کنــد"9 اســت.
کــردم، تــا آغــاز دهه  کــه مــن بــرای بازســازی سرگذشــت محلــه برگــزار  گروهــی  بــر پایــه نشســت های 
گیــر نشــده بــود؛ بنابرایــن جشــن های  1990 هنــوز خشــونت یــك چالــش روزانــه نبــود و تــرس فرا
کــه در فاوالهــا برگــزار می شــد، پذیــرای بســیاری از جوانــان سفیدپوســت  رقــص پایــان هفتــه 

ثروتمنــد از همــه جاهــای شــهر بــود.
ــا  ــن مهمانی ه ــذران در ای ــوان خوش گ ــزار ج ــت ه ــا دویس ــا ت ــه در فاواله ــان هفت ــی پای در تعطیل
ــا آوای بلنــد از موســیقی فانکــی دهــه 90 آمریــکا اجــرا می شــد  شــرکت می کردنــد. آهنــگ بــاس ب
کارهــای خشــونت آمیز اشــاره  بــه بی بندوبــاری و  و جوانــان می رقصیدنــد. بیشــتر ســروده ها 
داشــت. در ایــن ســروده ها عبــارات زشــت و ناپســند بــه کار بــرده می شــد. باندهــای مــواد مخــدر 
تبهــکار  گروه هــای  نیــز  ســروده ها  می کردنــد.  پشــتیبانی  را  نوازنــده  گروه هــای  مالــی  نظــر  از 
کســانی  و رهبــران آن هــا را همچــون آدم هــای قهرمــان، بزرگنمایــی می کردنــد و آن هــا را تنهــا 

1. Luke Dowdney (2003), 31, 39.
Avioes .2 به معنی هواپیما است. )مترجمان(

3. Drug Lords
4. Big Chiefs
کونتــوس )Louis Kontos( و دیویــد  5. جزئیــات بیشــتر دربــاره تفکیــک نقش هــا در قاچــاق مــواد مخــدر به وســیله لوییــس 

اســت. ارائه شــده   ،1۵-20  ،)2008(  )David Brotherton( برودرتــون 
6. Fernandinho Beira-Mar
7. Catanduva
8. Paraná
9. Home Town Boy Makes Good
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کــی ســتیز و پیــکار بــا پلیــس  و حکومــت را داشــتند. بــه علــت ناســازگاری  کــه بی با می دانســتند 
بــا قوانیــن برزیــل ایــن آهنگ هــا قدغــن هســتند. در ریــو ســی دی های ایــن ترانه هــا، غیرقانونــی 
فروختــه می شــود. برخــی، رقــص فانــک را یکپارچگــی جوانــان  فاوالهــا و دیگــر محله هــای شــهر 
می داننــد و می گوینــد بــه درك بهتــر میــان طبقــات اجتماعــی می انجامــد. برخــی دیگــر نیــز آن هــا 
ــه هزینــه و خســارت  ک ــکل و خشــونت می داننــد  ــاری، مــواد مخــدر، ال را مجلس هــای بی بندوب

کنان فــاوال داشــته اســت. بســیاری بــرای زندگــی ســا

مؤلفه پنجم:  جنگ افزار پیشرفته و تجارت فعال اسلحه
گروه هــای تبهــکار مــواد مخــدر تنهــا از مشــت، چاقــو و بطری هــای شکســته بــرای دعــوا  گــر  ا
مرگ ومیــر  میــزان  می کــردم(،  زندگــی  فــاوال  در  مــن  کــه  زمانــی  )ماننــد  می کردنــد  اســتفاده 
گروه هــای مــواد مخــدر امــروزی بــه جنگ افزارهــای خــودکار  کنونــی بــود.  کمتــر از میــزان  بســیار 
و نیمه خــودکار نظامــی بســیار پیچیــده ماننــد انــواع تفنگ هــای یــورش نظامــی و همچنیــن 
ــد. چنانکــه  ــه هــوا دسترســی دارن ــا موشــك  اندازهای زمیــن ب ــداز ت ــازوکا(، نارنجك  ان ضدتانــك )ب
گفتــه شــد هنگامی کــه وضــع مالــی قاچاقچیــان بهتــر از پلیــس  اســت، ســالح های آن هــا نیــز 
کــه در برنامــه مســتندی بــه نــام  پیشــرفته تر از ســالح های پلیــس خواهــد بــود. همان گونــه 
گفتــن رســیده  کــه بــه ســن ســخن  "اخبــار یــك جنــگ ویــژه "1 نشــان داده شــد، هــر بچــه فاوالیــی 
ایــن  بــا  آن هــا  کنــد.  شناســایی  را  جنگ افــزار  ده هــا  گونه هــای  و  مدل هــا  می توانــد  باشــد، 

کــه بــا فوتبــال و ســامبا بــزرگ می شــوند. جنگ افزارهــا بــزرگ می شــوند، همان گونــه 
گرفتــن جنگ افزارهــا  کلیــدی در معادلــه ســود و قــدرت هســتند. آن هــا پــس از  پلیس هــا عنصــر 
گــروه تبهــکار دیگــر در یــك فــاوالی دیگــر  در یــك فــاوال، برخــی را نگــه داشــته و برخــی دیگــر را بــه 
می فروشــند. بیشــتر ایــن جنگ افزارهــا در ایاالت متحــده، روســیه و اروپــا ســاخته می شــوند. 
ــا مــواد مخــدر دادوســتد می شــود،  ــه، بــدون هیــچ پــول نقــدی ب گوئ برخــی از آن هــا در مــرز پارا
 ،2)FARC( کلمبیــا یــا به وســیله شــبه نظامی های شورشــی ماننــد نیروهــای مســلح انقالبــی 
ــواد  ــاق م ــه قاچ ــته ب ــه وابس ک ــد  ــمگیری دارن ــب وکار چش کس ــبه نظامیان  ــود. ش ــه می ش فروخت

مخــدر اســت.
گرداننــده برنامــه پایــش فاوالهــا در مجموعــه مــاره،  جیلســون دسوساســیلوا3، بنیان گــذار و 
ــه  ــت، بلک ــا نیس ــان فاواله ــده جوان ــای فزاین ــده مرگ ومیره ــدر پدیدآورن ــواد مخ ــه م ک ــد  می گوی
گــر آمریــکا به راســتی می خواســت همســایه خوبــی  کــه ا گفــت  جنگ افزارهــا عامــل آن اســت. او 
کنــد، دیگــر جنگ افــزار نمی ســاخت و یــا دســت کم از فرســتادن  باشــد و فقــرای برزیلــی را یــاری 
کــه  کشــورهایی  کشــورهای آمریــکای التیــن جلوگیــری می کــرد.  آن هــا بــه برزیــل، مکزیــك و دیگــر 
جنگ افــزار  تولیــد می کننــد و می فروشــند، به انــدازه قاچاقچیــان در ایــن دردســر ســهم دارنــد و 

نیــز می  تواننــد بخشــی از راه حــل باشــند.

1. Noticias de Um Guerra Particular
2. Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armades Revolucionarias de Colombia)
3. Jailson de Sousa e Silva
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گفتگــوی  کویتونگــو جابجــا شــده بــود در  کــه بــه  کومبــا  کاتا کنان  کــه یکــی از ســا همان گونــه 
گفــت: گروهــی 

گــون  گونا  "خشــونت در مجتمع هــا بیشــتر بــود، چــون آن هــا آمیختــه ای از مــردِم مناطــق 
ج و احتــرام  کســی را نمی شــناختیم. پیــش از بیــرون رانــده شــدن، خانــواده ار هســتند و مــا 
بــود،  مخــدر  مــادۀ  تنهــا  ماری جوانــا  نبودنــد،  خشــونت  درگیــر  جوانــان  داشــت،  بیشــتری 
درگیری هــا در میکده هــا بــا مشــت، چاقــو یــا بطری هــای شکســته بــود. ایــن جنگ افزارهــای 

ــرد." ک ــون  ــت را دگرگ ــه وضعی ک ــود  ــد ب جدی

کم کافی و با دستمزد  مؤلفه  ششم: پلیس غیر پاسخگو، نا
کارنامــه ای پــر از فســاد و اقــدام بــدون مجــوز رســمی و بــدون پاســخگویی و شــفافیت  پلیــس ریــو 
از آن هــا بومــی فاوالهــا  کم درآمــد و بســیاری  از خانواده هــای  پلیــس  دارد. بیشــتر نیروهــای 
کار در پلیــس نظامــی، جهشــی بــزرگ و روبــه باالســت  هســتند. بــرای آن هــا بــه دســت آوردن یــك 
کارکــرد خوبــی داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه پشــتیبانی خانــواده  و همیشــه زیــر فشــار هســتند تــا 
کافــی اســت.  خــود ادامــه دهنــد؛ ولــی دســتمزد آن هــا به ســختی بــرای یــك زندگــی آبرومنــد 
به طــور میانگیــن آن هــا نزدیــک بــه 440 تــا ۵00 دالر آمریــکا در مــاه )6000 – ۵2۵0 دالر در ســال( 

درآمــد دارنــد.
کــه داســتان آن در یــک  همچنیــن آن هــا همــواره در تــرس هســتند. در فیلــم "نیــروی ویــژه "1 
فــاوال، هنــگام  آماده ســازی بــرای بازدیــد پــاپ روی داد، پلیس هــا در زمــان انجــام عملیــات 
کشــیده شــده اند. روشــن  ک ســازی یــك فــاوالی پرخشــونت، وحشــت زده و عصبــی بــه تصویــر  پا
کــه ناآشــنایی بــا  کــه آن هــا بــه دســت قاچاقچیــان خلــع ســالح می شــوند. آن هــا می داننــد  اســت 
کنان  کمیــن اســت. به راســتی ســا محــل، نقطــه ضعــف آن هاســت و آنجــا پــر از امــکان یــورش و 

محلــی نمی خواهنــد پلیس هــا آنجــا باشــند.
بــار  بــرای نخســتین  امــا  اجبــار  از روی  گرچــه  ا کــه  مــردان جوانــی هســتند  پلیس هــا  بیشــتر 
کشــنده بــه  ــس می  کننــد. هنگامی کــه داشــتن یــك جنگ افــزار  ــران را ح توانایــی و احتــرام دیگ
کننــد. هیــچ   کــه از قــدرت سوءاســتفاده  آن هــا توانایــی فراوانــی می دهــد، بســیار پیــش می آیــد 
مجــوز و یــا بازدارنــده ای در ایــن زمینــه نیســت. آن هــا می تواننــد بی مهابــا ُبکشــند و بــدون 
کنان فاوالهــا و قاچاقچیــان مــواد  کننــد. آن هــا هیــچ جدایــی میــان ســا کیفــر، شــکنجه  تــرس از 
کوشــش  بــرای "بازگردانــدن نظــم و قانــون " همــه را آمــاج قــرار می دهنــد.  مخــدر نمی بیننــد و در 
گشــوده  گزارش شــده را  کشــتارهای  بااین همــه، آزادی عمــل پلیــس  ریــو تنهــا راز ســه درصد از 
گــزارش نمی شــود، ایــن رقــم ناچیــز هــم باعــث می شــود  اســت.2 چــون شــمار فراوانــی از قتــل فقــرا 
گرفتــن تنهــا 20 درصــد پلیــس ایالتــی  کار  کنــد. بــه  کــه پلیــس  ازآنچــه به راســتی هســت بهتــر جلــوه 

کمکــی نمی کنــد. خ می دهــد نیــز  ــه 40 درصــد خونریزی هــا در آنجــا ر ک ــو درجایــی  در شــهر ری

1. The Elite Squad
.2001 ،)Ignacio Cano( کانو گناسیو  2. مصاحبه با ا
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کننــد، هــم  ــا آن هــا همــکاری  ــزه قاچاقچیــان مــواد شــوند و ب هنگامی کــه پلیس هــا همدســت ب
می آورنــد.  دســت  بــه  کارآمدتــری  بســیار  ســالح های  هــم  و  می کننــد  پیــدا  بیشــتری  درآمــد 
کار اداری بــا تبهــکاران دیــدار می کننــد تــا دانــگ خــود  بســیاری از افســران پلیــس پــس از پایــان 
کــه خــودش در پلیــس  کــه دوســت مــن نیلتــون،  از چیزهــای  چاپیــده شــده را بگیرنــد. تــا آنجــا 
گفــت: "هنگامی کــه همه چیــز  بــه مــن  یــاد می کــرد. او  بــا بیــزاری  از ایــن رفتــار  بــود،  نظامــی 
ــا  کشــته ی گــروه  کــه رهبــر  کامــاًل آرام اســت امــا زمانــی  گوشــه ها )گواپــور(  کنتــرل اســت، ایــن  زیــر 
ــت  ــرل را در دس کنت ــی  کس ــه  ــه چ ــر اینک ــر س ــزد و ب ــم می ری ــه ه ــز ب ــگاه همه چی ــود، آن ــی ش زندان
کشــته شــدن مــردم بی گنــاه جلوگیــری  گیــرد، جنــگ بــه راه می افتــد... فکــر می کنیــد پلیــس از 

می کنــد؟"
کویتونگــو  بــه  را  مــن  بعدازظهــر،  یــک  در  کــردم  زندگــی  او  بــا  کومبــا  کاتا در  کــه  مارگاریتــا، 
ــردم و  ــاره خــود را آغــاز می ک ــود و مــن داشــتم پژوهــش دوب ــرد. دوازدهــم اوت 1999 ب ک دعــوت 
ــد  ــن برگزی ــوت م ــرای دع ــان را ب ــت. او آن زم ــده اس ــزی دگرگون ش ــه چی ــم چ ــتم بفهم می خواس
کنــون بهتــر اســت، چــون قلمــرو تقسیم شــده اســت. پیش ازایــن آمدورفــت  و می گفــت: "هم ا
کــه از بیــرون  کســانی  کشــته می شــدند، آن هــم بــه دســت  بــه خانــه آســان نبــود چــون همــه 
ــاره  ــا آن هــا را نمی شــناختیم. پــس از آتش بــس و تقســیم بندی، دوب ــد و م ــه می آمدن ایــن محل

کنیــم." آرامــش بازگشــت و مــا موفــق شــدیم پلیــس را از اینجــا بیــرون 
ــا این حــال پلیــس را بیشــتر  ــی ب ــه مســائل سیاســی توجــه می کنــد ول ــر ب کمت ــا  ــم مارگاریت می دان
ایــن  بدانــد.  محلــه  امنیــت  بــرای  ســازمانی  را  آن  تــا  می کنــد  قلمــداد  خــود  محلــه  دشــمن 
ــان حقــوق بشــر1 در ســال 1997 چــاپ  ــه دیده ب ک ــر اســت. پژوهشــی  گی ــدگاه میــان همــه فرا دی
کــه پلیــس در اقدامــات مرگبــار  گمــان می کننــد  کــه 76 درصــد جمعیــت ریــو  کــرد، نشــان داد 
گرفتــن شــکنجه  می کننــد  کــه آن هــا بــرای اعتــراف  گمــان می کننــد  همدســت اســت، 6۵ درصــد 
گــزارش داده  بودنــد. آن هــا بــه  و تنهــا 12 درصــد از مــردم دزدی یــا تهاجــم و تجــاوز را بــه پلیــس 

ــد.2 ــاوری ندارن ــون ب ــرای انجــام قان ــا توانایــی پلیــس ب خواســت ی

مؤلفه هفتم: بی تفاوتی دولت
چیرگــی  و  خشــونت  فزاینــده  میــزاِن  روشــنگری  بــرای  شــد  بحــث  کــه  مؤلفه هایــی  از  هریــك 
کافــی نیســت. ناتوانــی دولــت در  آن بــر زندگــی روزانــه در ریــو الزم اســت امــا به خودی خــود 
ــر  ــذار اســت. بی تفاوتــی دولــت در براب ــون نیــز در ایــن مؤلفه هــا بســیار اثرگ پاســداری نظــم و قان
ــس  ــان و پلی ــه قاچاقچی ک ــه ای  گرب ــوش و  ــازی م ــرای ب ــا را ب ــد، ج ــا روی می ده ــه در فاواله آنچ
گرفتــن قراردادهــای مالــی  راه انداخته انــد بــاز می کنــد. ایــن بــه معنــای بی تفاوتــی و نادیــده 
و  نامزدهــای سیاســی  اعضــای دســتگاه قضایــی،  و  مــواد میــان قاچاقچیــان  پــول  ردوبــدل 

بلندپایــگان اســت.

1. Human Rights Watch
2. ” Rio de Janeiro,” Nationmaster.com.
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گذشــته  هنگامی کــه ایــن نوشــته چــاپ می شــود، 2۵ ســال از بازگشــت دموکراســی بــه برزیــل 
کــه در ســال 198۵ در  اســت. ایــن ســه ســال بیش تــر از دوره دیکتاتــوری نظامــی اســت. مردمــی 
کــه  کنــون بــاالی 40 ســال هســتند و بســیاری از آن هــا فرزندانــی دارنــد  ســن رأی دادن بودنــد، ا
کــه جیمــز هولســتون1 می گویــد،  ــا این حــال، همان گونــه  خــود بــه ســن رأی دادن رســیده اند. ب
کــه بــه دو پــاره  کامــل "2 خواهــد مانــد، بــا یــك دولــت ناتــوان و جمعیتــی  برزیــل یــك "دموکراســی نا

کامــل " تقسیم شــده اســت. "شــبه شــهروندان " و "شــهروندان 
کومبــا بیرون شــد،  کاتا کویتونگــو، یــك پرســتار اســت و هنگامــی از  رجینــا، همســایه مارگاریتــا در 
کــه  کاری نمی کنــد. تنهــا چیــزی  27 ســال داشــت. او می گویــد: "دولــت بــرای یــاری مــا هیــچ 
کــه بــرای زندگــی  مــا ارزش قائــل باشــند ولــی این چنیــن نیســت.  مــن می خواهــم ایــن اســت 
کنتــرل اســت و مــا همیشــه نگــران خانواده هایمــان هســتیم.  ج از  درگیری هــای مســلحانه خــار

کجاســت؟" کــردن نیســت. دولــت  ایــن شــیوه زندگــی 
در  دولــت  اجرایــی  سیاســت های  می گویــد:  کانــت  وا لویــك  نــام  بــه  جامعه شناســی  چنانکــه 
کنــد و: ــه ناآرامــی شــهری را متوقــف  ک ــال ایــن اســت  ــه دنب کوتاه مــدت اســت و تنهــا ب فاوالهــا 

ــاال اســت.  گســترده تر در چشــم مــردم طبقــه متوســط و ب کار نمایشــی  ــه دنبــال  ــت ب "دول
ازایــن رو از دیــد آن هــا، دولــت بایــد یــك اقــدام عمومــی بــرای ریختــن خــون فقــرای نفرت انگیــز 
کــه بــا زندگــی برزیلی هــای  و چپاولگــر و مــردم بی ریشــه، بی فایــده و بی هویــت انجــام دهــد 
در  این هــا  هســتند.  ناســازگار  )جنتــه(  شناخته شــده  رســمیت  بــه  افــراد  و  احتــرام  شایســته 
کــه جــای زندگــی آن هــا  ایاالت متحــده بیشــتر به عنــوان طبقــه فرودســت3 خوانده شــده اند... 
کــه بــا فرســایش بافــت درونــی شــهر،  کالبــدی اســت  محــل تمرکــز زشــتی های اخالقــی و خطــرات 
ک نهــاد و قانونمنــد  کاری، پا کــه از خانوارهــای  کشــوری  یکپارچگــی ایاالت متحــده را به عنــوان 

تشکیل شــده تهدیــد می کنــد."4

کانت در ادامه استدالل می کند: وا

ُکنشــگری های  "گرچــه بهبــود بــازار همچــون ســازوکار بهینــه بــرای ســازمان دهی همــه 
کوچــك "۵ در زمینــه اقتصــادی و اجتماعــی  کوچک ســازی و "دولــت  آدمــی، نیازمنــد رویکــرد 
را  بتوانــد نظــم عمومــی  نیــروی خــود  بــا  کــه  توانــا می خواهــد  نیرومنــد و  امــا دولتــی  اســت 

کنــد."6 پاســداری و ورای مرزهــای نــژادی و اجتماعــی آن را اجــرا 

1. James Holston
2. James Holston (2008).
3. Underclass
کانــت، نیلــو باتیســتا )Nilo Batista( )1998(، 77 را به عنــوان منبعــی از مفهــوم  کانــت )L. Wacquant( )2008(، 12. وا 4. ال. وا
 ،)David J. Hess( کنیــد بــه دیویــد جــی. هــس " سیاســت جنایــی به عنــوان خــون ریختــن " معرفــی می کنــد؛ همچنیــن مراجعــه 
ــد )Sidney M. Greenfield( )1996(، 8-7، 27-22، و  گرینفیل ــا )Roberto A. DaMatta( و ســیدنی ام.  ــو آ. دامات روبرت

ج از مرزهــای خــود را اداره می کننــد. کــه فقیــران، جامعــه خــار کــن اولیتــا )Ken Auletta( )1982( بــر ایــن فــرض اســت 
کــه فعالیت هــای خــود را حداقــل می کنــد. ایــن مفهــوم در لیبرترینیســم  کوچــک دولتــی اســت  Small Government .5: دولــت 
کمتــری دارد.  کــرده و بوروکراســی  کمتــر دخالــت  کالســیک دارای اهمیــت اســت. ایــن دولــت در موضعــات اقتصــادی  و لیبرالیســم 

)مترجمــان(
6. L. Wacquant (2008), 14.
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مؤلفه هشتم: شبه نظامیان و باج گیری
گروه هــای مــواد مخــدر بــر ســر تــاراج دســتاوردها باهــم می جنگیدنــد و بــا پلیــس  هنگامی کــه 
بــر ســر ســهم چانــه می زدنــد، شــبه نظامیان تــازه برپاشــده، اندک انــدک نظــم و قانــون را بــه 
ــان، بخشــی از یــك شــبکه یــا ماننــد پلیس هــا، بخشــی  ــد. آن هــا ماننــد قاچاقچی گرفتن ــت  دس
کــه از آتش نشــان ها  گروه هایــی خودگمــارده هســتند  از دولــت نیســتند. آن هــا خودگــردان و 
خــود،  ویــژه  تندخویــی  راه  از  کــه  شــده  پایه ریــزی  شــده  اخــراج  و  بازنشســته  پلیس هــای  و 
ــندگان،  ــدگان و فروش ــه مصرف کنن ــدازی ب ــا تیران ــا ب ــد. آن ه ــت می گیرن ــه دس ــا را ب اداره محله ه
ــت  ــاق دس ــه در قاچ ک ــانی را  کس ــد و  ــا  کنن ــدر برپ ــواد مخ ــدون م ــی ب ــد فاوالهای ــش می کنن کوش
ــر ســویه های زندگــی مــردم در ازای  ــدام می کننــد و خواهــان پاییــدن همه گی داشــته باشــند اع

پاســبانی از آن هــا هســتند.
شــبه نظامیان بــدون آنکــه چیــزی بــرای فــروش داشــته باشــند، دســتمزد خــود را از راه زورگیری و 
گرفتــن هزینــه بــرای رشــته ای از نیازهــای روزانــه بــه دســت می آورنــد. آن هــا افــزون بــر درخواســت 
گاز و ســرویس های ارتباطــی، دارای امتیــاز ویــژه همــه وســایل  کپســول  هزینه هایــی بــرای بــردن 
ــرای هــر ســفر  کــه در فاوالهــا جابجــا می شــوند و ب نقلیــه، ون هــا و موتورســیکلت هایی هســتند 

مالیــات درخواســت می کننــد.
نیــروی  یــك  کنتــرل  زیــر  غربــی  بخــش  در  پــدراس  داس  ریــو  فــاوالی  تنهــا   ،200۵ ســال  تــا 
کنتــرل آن هــا بــه صــد فــاوال ماننــد ویــال اپراریــا  شــبه نظامی بــود؛ امــا تــا 2008 شــمار فاوالهــای زیــر 
گزارشــی خبــری بــه نــام "پلیس هــای  کاســیاس رســید. در هشــتم مــارس 2008 بی بی ســی  در 
کــه در آن زنــی می گفــت  کنتــرل درآورده انــد" نشــان داد  خود خوانــده، حلبی آبادهــای ریــو را بــه 
گــر از آن هــا فرمان بــرداری  کنتــرل می کننــد، باج گیــری می کننــد و می ُکشــند. ا "آن هــا همه چیــز را 

گورســتان می رویــد."1 کــه می گوینــد انجــام ندهیــد، یک راســت بــه  کاری را  نکنیــد، یــا 
ــرای  ــردن آن هــا ب ک ــبه نظامیان و پاســخگو  ــردن فعالیــت ش ک ــرای متوقــف  کاری ب ــت هیــچ  دول
از  از پشــتیبانی  برخــی محافــل ســخن  به راســتی، در  اســت.  نکــرده  خونریزی هــای بی مــورد 
آن هاســت و شــاید هــم ســرانجام آن هــا را بــه رســمیت بشناســند... ایــن منطقــی اســت چــون 

کنــد امــا شــبه نظامیان می تواننــد. دولــت نمی توانــد 800 فــاوال را تصــرف 
گــردش مالــی فعالیت هــای شــبه نظامیان نجومــی اســت. بــر پایــه یــك منبــع، اتحادیه های  ارزش 
راه  شــبه نظامیان  کــه  ســیاهی  بازارهــای  کــه  کرده انــد  بــرآورد  پلیــس  اطالعــات  و  کارگــری 
انداخته انــد )و همــکاری قاچاقچیــان مــواد مخــدر در آن نیــز رو بــه افزایــش اســت(، ســاالنه 200 
ــه همــراه دارد. عــوارض ســرویس  خودروهــای ون نزدیــک 72/۵ میلیــون  میلیــون دالر ســود ب
کابلــی نزدیــک بــه ۵9/۵ میلیــون دالر، دسترســی بــه  دالر، پیونــد غیرقانونــی بــه تلویزیــون 
گاز آشــپزی نزدیــک بــه  کپســول های  اینترنــت پرســرعت پیرامــون 60 میلیــون دالر و فــروش 
کــه مــردم را  کســی هایی  کارهایــی چــون مالیات بنــدی تا 8 میلیــون دالر اســت.2 همچنیــن 

1. Gary Duffy (2008).
2.Colin Brayton, “Rio De Janeiro: GatoNet, Alt.Public.Transport Worth R$280 Million a 
Year,” in the New World Lusophone Sousaphone (weblog), August 27,2008; http://tupiwire.
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گــون  گونا درون فاوالهــا جابجــا می کنــد و قمارخانه هــای جورواجــور ســنتی تــا دســتگاه های 
الکترونیکــی قمــار، بســیار ســودآور اســت.

کــردن قاچــاق  کوکائیــن از ســوی دیگــر، زمینــه رهــا  کاهــش قیمــت  کســب وکار پرســود از یک ســو و 
گری مــواد مخــدر یــک عــده و پیوســتن آن هــا بــه ایــن هیاهــوی زورگیــری را فراهــم  و ســودا
کــرده اســت. ایــن زمینــه بــه اختــالف دوم قاچاقچیــان بــا شــبه نظامیان انجامیــده اســت. بــر 
کنتــرل می کننــد  پایــه ایــن نوشــته ، بــه نظــر می رســد شــبه نظامیان دسترســی بــه اینترنــت را 
ــه  ک ــرده  ک ــرآورد  ــس ب ــد... پلی ــی را راه انداخته ان ــی زیرزمین ــرویس های اینترنت ــان س و قاچاقچی
و  تلویزیــون  کانال هــای  غیرقانونــی  به کارگیــری  بــرای  فاوالهــا  کنان  دســت کم 70 درصــد ســا
اینترنــت انحصــاری پــول پرداخــت می کننــد. جالــب اینکــه در بســیاری از فاوالهــا از بلندگوهــای 
کنان بــرای پرداخــت ماهانــه اینترنــت و تلویزیــون بهــره می گیرنــد. محلــه بــرای یــادآوری بــه ســا
بــا داشــتن چنیــن ســودهای ســترگی، خشــونت همچنــان افزایــش می یابــد و مــردم بی گنــاه 
کشــته می شــوند. هــم قاچاقچیــان و هــم شــبه نظامیان از خشــونت مرگبــار خــود  همچنــان 
بهــره می گیرنــد و از اینکــه تحــت پیگــرد قانونــی نیســتند احســاس مصونیــت می کننــد و دولــت 

نیــز به نوعــی آن هــا را نادیــده می گیــرد.

فقرا بیشتر می پردازند
کژراهانــه قــدرت و پــول و آزادی، مــردم محله هــای رســمی شــهر ریــو، آزادی برگزیــدن  در منطــق 
گاز، وســایل حمل  و نقــل  کپســول  کابلــی، اینترنــت،  گونه هــای تلویزیون هــای  خریــد یکــی از 
ــرای  ــتری ب ــول بیش ــرا پ ــه فق ــد، در حالی ک ــا دارن ــن به ــا بهتری ــات را ب ــر خدم ــدی از دیگ و بهره من
کنترل شــده  گســتره انحصــاری  کنان فــاوال و مجتمع هــا در یــك  ایــن خدمــات می پردازنــد.1 ســا

کننــد. زندگــی می کننــد و ناچارنــد تنهــا از یــك منبــع ویــژه و بــا قیمــت باالتــر خریــد 
گونــه بهره کشــی را دیــدم و دربــاره آن در "افســانه حاشیه نشــینی  مــن چهــل ســال پیــش نیــز ایــن 
گونــه غیرقانونــی بــه شــبکه های آب و بــرق  گزیــر بــود بــه  " نوشــته بــودم. در آن هنــگام، محلــه نا
گرفتــن امتیــاز ویــژه خدمــات  کنــار راه اصلــی زندگــی می کردنــد، تــوان  کــه  کســانی  وصــل شــود. 
را داشــتند و ســپس آن را بــا قیمــت باالتــر از دیگــر جاهــای شــهر بــه مــردم محلــه می دادنــد. 
هنــگام  آن  در  بــود،  تلویزیــون  کارگــزاری  بــرای  غیرقانونــی  پیونــد  اینجــا  در  کــه  همان گونــه 
کنتــور نداشــتند،  بــرای نمونــه چــون خانواده هــا  بــود،  بــرق  بــرای  هــم وضعیــت هماننــدی 
بــه  بــرق  شــرکت  می کردنــد.  پرداخــت  پــول  لوازم خانگــی  شــمار  و  پریزهــا  شــمار  بــرای  بایــد 
بــود،  گران تــر  فاوالهــا خدمات رســانی نمی کــرد. هرگونــه خواربــار و پوشــاك در درون  فاوالهــا 
ــاز انحصــاری در آنجــا داشــتند در پــی بیشــتر شــدن ســود فــروش  ــه امتی ک چــون فروشــندگانی 
اســت و در  کــم  ایــن فروشــندگان  کاالی  بودنــد. همچنیــن موجــودی  کنان فاوالهــا  بــه ســا

wordpress.com/2008/08/27/rio-de-janeiro-gatonet-altpub-lictransport-worth-r280-million-a-
year/.
 The Poor Pay More: 1963( بــا نــام()David Caplovitz( کاپلویتــس کتــاب دیویــد  1. عنــوان ایــن بخــش از عنــوان 

اســت. شــده  گرفتــه  بیشــتر می پردازنــد(   Consumer Practices of Low-income Families)فقــرا 
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کــم خریــد می کننــد و یــك نــان را در چندتکــه و یــا یــك بســته ســیگار را به صــورت  اندازه هــای 
کنان محلــی تــوان خریــد را داشــته باشــند. نخــی می فروشــند تــا ســا

مؤلفه نهم: یك جمعیت تهیدست بدون قدرت
کوتاه ســخن اینکــه، ایــن انــدازه خشــونت مرگبــار تنهــا در ریــو ُشــدنی اســت، چــون یک ســوم 
گــر فقــرا خــوب ســازمان دهی  مــردم، بی بهــره از حقــوق بــوده و بــی ارزش شــمرده می شــوند. ا
کارســاز باشــد و نیــز تحریــم بســیاری  می شــدند، شــمار فــراوان آن هــا می توانســت در تعییــن رأی  
کاالهــا از ســوی آن هــا تعیین کننــده باشــد؛ امــا جنگ افــزار در دســت قاچاقچیــان، شــبه نظامیان 
یــا  لوتیومنتوهــا  در  چــه  مجتمع هــا،  در  چــه  فاوالهــا،  در  چــه  تهیدســتان  اســت.  پلیــس   و 
کــه تــوان درخواســت حمایــت  کم درآمــد، بازیچــه یــك بــازی بســیار بزرگ تــر هســتند  محله هــای 
بلندپایــگان را ندارنــد و آن هــا بــرای یــک پذیــرش خامــوش مرعــوب شــده اند. طبقــات میانــه و 
بــاال نیــز نبــود حقــوق انســانی را در ایــن محله هــای فقیرنشــین پذیرفته انــد، چــون ایــن نبــود را 
به مثابــه وجــود، آرامــش و امتیــاز خــود می بیننــد. ایــن بــه میــراث "اربــاب و بردگــی" بازمی گــردد1 
نخبــگان  روشــن فکرترین  اندیشــه  در  هنــوز  حق وحقــوق  دربــاره  آن  منســوخ  پندارهــای  کــه 
کــه دیکتاتــوری برزیــل را  کمونیســم اســت  نیــز مانــده اســت. ایــن وضعیــت هماننــد تــرس از 
کنــون ایــن تــرس به ســوی  کشــاند. ا کنان و فاوالهــا  در دهه هــای 1960 و 1970 به ســوی ســا

گرایــش یافتــه اســت. معتــادان بــه مــواد مخــدر پرخطــر 
کشــتارهای  گفتــه: "مــردم، از جملــه خویشــاوندان قربانیــان  کــه دانیــل برینــك2  همان گونــه 
کشــتن تبهــکاران، بیانیه هایــی عمومــی پخــش می کننــد. درک  پلیــس، اغلــب در پشــتیبانی از 
کــه بســیاری از مــردم، روش هــا و  و احســاس مــردم از افزایــش بــزه و تبهــکاری، انگیــزه ایــن اســت 

کارکــرد نــاروای پلیــس را بپذیرنــد."3

گروهی جنجالی مؤلفه دهم: رسانه های 
آفرینــی رســانه ها، زمینــه پذیــرش عمومــی خشــونِت توجیه ناپذیــر  تــرس  زیــادی،  انــدازه  تــا 
کــه بــه روشــی دیگرگونــه متمــدن شــده، را فراهــم می کنــد. روزی  و نــاروای پلیــس در شــهری 
گوشــزد  گلوبــو4 متعلــق بــه روبرتــو مارینهــو5 تــرس از امنیــت را  کــه شــبکه رســانه ای ِرد  نیســت 
کنان ســخت کوش و فرمانبــردار قانــون را در برابــر تبهــکاران  نکنــد و احساســات عمومــی ایــن ســا

برنیانگیــزد.
به این ترتیــب، پوشــش رســانه ای، لکــه ننــگ بــودن و تبهــکار بــودن تهیدســتان و همچنیــن 
کار  کــه بــه دســت آوردن  کنان فاوالهــا را نیرومنــد می ســازد  انگاره هایــی پیشــین دربــاره ســا

گیلبرتو فرایر )Gilberto Freyre()19۵6( است. 1. این عبارات برگرفته از بهترین و برجسته ترین نوشته های 
2. Daniel Brinks
3. Daniel M. Brinks (2006), 213.
4. Rede Globo
5. Roberto Marinho
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درون  کــه  نمی دهــد  اجــازه  فاوالهــا  کنان  ســا بــه  هیچ کــس  می کنــد.  دشــوارتر  را  آنــان  بــرای 
کــه ایــن بســیار خطرنــاك اســت. ایــن چرخــه، مایــه تقویــت  خانــه، فروشــگاه یــا دفتــرش شــوند 
گســتره  کار، وسوســه پانهــادن بــه  یــک چرخــه نادرســت می شــود، چــون بــا دشــوار شــدن یافتــن 

قاچــاق مــواد مخــدر نیرومندتــر می شــود.
از ســویی دیگــر، بزرگنمایــی تلویزیــون و روزنامه هــا، سردســته های مــواد مخــدر را بــرای جوانــان 
کــه  کــرده اســت. همان گونــه  فــاوال ضدقهرمان هایــی بزرگ تــر از واقعیــت و الگویــی بــرای جوانــان 
کنــون بچه هــا ترجیــح می دهنــد وارد قاچــاق مــواد  کومبــا می گفــت "ا کاتا کوبــی از  دوســتم جا
کار پــول بیشــتری بــه دســت می آورنــد تــا این کــهدرس بخواننــد و پــس از آن  شــوند، چــون از ایــن 
کفش هــای مــارك خــود ُپــز بدهنــد.  کار می تواننــد بــا لبــاس و  کار بگردنــد. آن هــا بــا ایــن  دنبــال 
کــه امــروزه قاچاقچیــان، جوانــان را سمت وســو می دهنــد و الگــوی آن هــا  بــه همیــن دلیــل اســت 

می شــوند."
کــس برزیــل1 ســال ها در زمینــه آمــوزش و ورزش در فــاوالی منگویــرا2 ســرمایه گذاری  شــرکت زیرا
کــرده اســت، هنگامی کــه رئیــس ایــن شــرکت بــه میــان آنــان آمــد و در یــک ســخنرانی پرشــور 
بــه  رفتــن  و  تحصیــل  ادامــه  صــورت  در  جوانــان،  روی  پیــش  شــغلی  فرصت هــای  دربــاره 
ــدازه  ــه ان ــال چ ــل[ در س ــه تحصی ــورت ادام ــه ]در ص ک ــید  ــری پرس ــد. پس ــخن ها ران ــگاه س دانش
گفتنــد، ایــن در  گمــان  درآمــد خواهــد داشــت. هنگامی کــه او پاســخ داد، بچه هــا بــا چهــره پــر از 
ســنجش بــا درآمــد قهرمانــان آن هــا یعنــی فرناندینهــو بیــرا- مــار یــا مارســلینهو وی پــی3، بســیار 
کافــی نداشــته باشــند و بــا دیگــر اعضــای خانــواده بــر  ک  انــدک اســت. ایــن بچه هــا شــاید خــورا
روی یک تخــت و در یــك چهاردیــواری بــدون پنجــره بخوابنــد ولــی یــک روش زندگــی، برمبنــای 

ــد. کرده ان ــیم  ــان ترس ــرای خودش ــام ب ــان بدن ــی قاچاقچی ــیوه زندگ ش
کار پنــداره ای از خشــونت  خالصــه اینکــه، افــزون بــر بازاریابــی و فــروش بیشــتر، رســانه ها بــا ایــن 
کــه پذیــرش راه حل هــای نظامــی  بــرای امنیــت عمومــی را افزایــش  همیشــگی را ایجــاد می کننــد 
بــرای  قهرمانانــی  بــه  را  مخــدر  مــواد  سردســته های  همچنیــن  رســانه ها  از  برخــی  می دهــد. 
ریــو،  بــرای شــهر  یــك سرچشــمه درآمــد  را به عنــوان  گردشــگری  جوانــان تبدیــل می  کننــد و 

کاهــش می دهنــد و افزایــش خشــونت همه جانبــه را پذیرفتنــی می کننــد.

یك چرخه تباهی
ــا می کننــد.  کــرده و یــك چرخــه باطــل و تبــاه همیشــگی را برپ ایــن ده مؤلفــه یکدیگــر را تقویــت 
جنگ افزارهــای  کــه  برمی انگیــزد  را  همــاورد  گروه هــای  مــواد،  قاچــاق  از  برآمــده  ســود 
کننــد. پلیس هــا نیــز ایــن جنگ افزارهــا را بــرای  پیچیده تــری بــرای جنــگ بــر ســر قلمــرو فراهــم 

می  کننــد. خــود  آِن  از  خودشــان  بهره منــدی 
گزیــر می دانــد. در برابــر ایــن  پلیــس ایــن خشــونت را بــرای رهایــی از قاچاقچیــان، بایســته و نا

1. Xerox of brasil
2. Mangueira
3. Marcelinho VP
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گروه هــای تبهــکار را برانگیختــه تــا نمایش  هــای مهیجــی  خشــونت آن هــا را بــه چالــش می کشــد و 
گروه هــای تبهــکار یــك روز در بخــش  کنتــرل خــود بــر شــهر و دولــت ارائــه دهنــد. بــرای نمونــه،  از 
ــه مــرگ  ــد ب ــد، تهدی ــاز می کردن کــه فروشــگاه خــود را ب کســب وکار را بســتند )کســانی را  جنوبــی، 
کردنــد؛ رفت وآمــِد  می کردنــد(؛ بــه ســاختمان شــهرداری )بــدون اینکــه دیــده شــوند( تیرانــدازی 
راه اصلــی را میــان دو بخــش مهــم شــهر )بخــش جنــوب و بــارا د تیجــوکا1( بنــد آوردنــد؛ بــه یــك زن 
کشــیدند؛ راه  فــرودگاه را  کردنــد؛ اتوبوس هــا را بــه آتــش  کــه از خــودرو خــود بیــرون آمــد تیرانــدازی 

کوتاهــی نکردنــد.2 کوششــی بــرای نشــان دادن جایــگاه و قــدرت خــود  بســتند و از هیــچ 
نبــود دولــت در فاوالهــا و ناتوانــی آن در شــهر، ارزش موضــوع "حــق بــه شــهر"3 را بیشــتر می کنــد. 
گســترده آن هــا  کــردن ســردمداران مــواد مخــدر به هیچ وجــه بازدارنــده رهبــری عملیــات  زندانــی 
کمــی می گیرنــد، رشــوه می دهنــد  کــه دســتمزد  نمی شــود. آن هــا به ســادگی بــه نگهبانــان زنــدان 
کســی  گرفتــه و تعییــن می کننــد چــه  و از تلفن هــای همــراه، در زندان هایــی بســیار امنیتــی بهــره 

کســی زنــده بمانــد. بمیــرد و چــه 
گیر افتاده اند.  ازاین رو، تهیدستاِن به حاشیه رانده شده، از پنج سو در میان خشونت 

کــه بدون پاســخگویی  کنتــرل منطقــه می جنگنــد 2(  پلیســی  کــه بــر ســر  گروه هــای مــواد مخــدر   )1
کــه از راه باج گیــری  کــه نیســت یــا همدســت اســت 4( شــبه نظامیانی  آن هــا را می ُکشــد 3(  دولتــی 
کــه بــا ترســاندن مخاطبــان،  کنتــرل می کننــد و ۵( رســانه هایی  یــا هراســاندن بــه مــرگ، آن هــا را 

فــروش می کننــد و تقســیم بندی میــان "مــا" و "آن هــا" را تقویــت می کننــد.
ایــن چرخــه همــواره حاشیه نشــینی و قربانــی شــدن تهیدســتان، بــزه دانســتن فقــر و نظامی گــری 

پلیــس را بازتولیــد می  کنــد.

پیامدهای خشونت برای تهیدستان شهری
ایــن ناعادالنــه اســت در حالی کــه میلیون هــا دالر درآمــد قاچــاق مــواد و جنگ افــزار در ریــو، 
گســترش داده و در بخش هــای  شــبکه های تبهــکار ثروتمنــد را تــا آن ســوی مرزهــای برزیــل 
کــرده  اســت، هــزاران بی گنــاه در فاوالهــا، در جنــگ دادوســتد مــواد، در  دولــت برزیــل رخنــه 
کــه زیــر  کشــته می شــوند و از میلیون هــا نفــر باج گیــری می شــود، چرا یــک آســیب ناخواســته4 

1. Barra de Tijuca
گزارش هایــی دربــاره "مــوج  2. مثــال نیویورک تایمــز، بی بی ســی، رویتــرز و دیگــر منابــع خبــری، در هفته هــای اخیــر ســال 2006، 
کــه بــر پایــه ی  کــه بــرای اعتــراض بــه انتصــاب فرمانــده جدیــد دولــت بــود  کردنــد  گــروه جنایتــکاران " در ریــو را منتشــر  خشــونت های 
ــدان او  ــلول زن ــدر از درون س ــواد مخ ــی م ــک قاچاقچ ــت ی ــه دس ــات ب ــن اقدام ــود. ای ــده ب ــونت " انتخاب ش ــرم و خش ــا ج ــارزه ب "مب
ــت  کنتــرل را در دس گــروه قاچــاق مــواد مخــدر، نــه دولــت،  کــه  کــه نشــان بدهــد  ــود و در همــه شــهر اجــرا شــد  هماهنــگ شــده ب
کمــک فراخوانــده شــد ولــی ایــن عملیــات بیهــوده بــود و ایــن نمادگرایــی نتیجــه معکــوس داشــت و  داشــت. پلیــس فــدرال بــرای 

ــی آورد. ــا م ــاد آن ه ــه ی ــوری را ب ــی دوران دیکتات ــه مــردم، پلیــس نظام ــای دادن حــس امنیــت ب به ج
Right To The City .3: حق به شهر یک حق جمعی است و به یک مکان معین مربوط می شود. )مترجمان(

کارگردانــی آنــدرو دیویــس بــا شــرکت  Collateral Damage .4: اصطــالح برگرفتــه از فیلمــی بــه همیــن نــام )آســیب ناخواســته( بــا 
کشــته شــدن همســر و پســرش در یــک بمب گــذاری بــه ســبک  کــه در آن آتش نشــانی اهــل لس آنجلــس پــس از  آرنولــد شوارتســنگر 

خــود انتقــام می گیــرد.
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ــه  ــوری، ب ــه بیشــتر از حکومــت دیکتات ک ــبه نظامیانی زندگــی می کننــد  ــان و ش ــان قاچاقچی فرم
ــد. ــتم می کنن ــا س آن ه

مــن زمــان بســیاری را بــا خانواد ه هــا و دوســتان فاوالیــی خــود و در جریــان مشــکالت و زیان هــای 
آن هــا بــوده ام ولــی هیچ چیــز را ویرانگرتــر از اثــرات چیرگــی خشــونت و تــرس ندیــده ام. برخــالف 
کشــتار  فاوالهــا  امــروزه در سرتاســر جهــان روی می دهــد،  کــه  جنگ هــای قومــی و مذهبــی 
کــه بــر تهیدســتان تمرکــز یافتــه  اســت. ایــن بــه مفهــوم ضعــف چشــمگیر در هــردو  جنگــی اســت 
ســطح فــردی و اجتماعــی و از دســت رفتــن هــردو ســویه ســرمایه اجتماعــی و جامعــه مدنــی در 

ســطح محلــه اســت.

زیانکاری افراد و خانواده ها
نتیجــه اساســی زندگــی در مناطــق جنگــی برابــر بــا نبــود صلــح، آزادی و انســانیت و به طورکلــی، 
کــردم، از هــر  گفتگــو  کــه از ســه نســل در ســال 2001 بــا آن هــا  نبــود زندگــی اســت. از همه کســانی 
گفتگوهــا، از مــردم  پرســیدیم "خــود  پنــج نفــر اعضــای خانــواده یــک نفــر، بــه قتــل رســیده بــود. در 
کــدام نــوع بزهــکاری خشــونت آمیز شــده اید؟" نتایــج  یــا اعضــای خانواده تــان تابه حــال قربانــی 

در نمــودار 7-1 نشــان داده شــده  اســت.

گونه هــا و درصــد )ســطوح خشــونت در میــان نســل ها و ســکونتگاه ها همســان بــوده  نمــودار 7-1. خشــونت و آســیب ها: 
اســت(

کم درآمــد را نیــز در  ایــن نتایــج افــزون بــر فاوالهــا، زندگــی در مجتمع هــا و دیگــر محله هــای 
گفتگــو شــوندگان اصلــی، فرزنــدان و  گونــه و شــمار خشــونت در پاســخ های  برگرفتــه اســت. 

نوه هــای آن هــا مشــابه بــود.
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کــه نهادهــای مــواد مخــدر، بــا برپایــی  کنــد. ایــن انــگاره  کــه بــه آنــان یــاری  مــردم جایــی را ندارنــد 
کــه دولــت مســئولیت  یــك "قــدرت مــوازی " یــا "دولــت مــوازی "1 به جــای دولــت، خدماتــی را 
کــم،  ــروه حا گ ــه یــك  ک گمراه کننــده اســت.2 درســت اســت  ــد، به درســتی  داشــته فراهــم می آورن
رفــاه  بــرای  پاســخگویی  هیــچ  مخــدر  مــواد  گروه هــای  ولــی  می کنــد  پــر  را  دولــت  نبــود  خــأ 
کــه محلــه را  عمومــی مــردم را نمی پذیرنــد. تنهــا ســویه ســودمند رفتــار قاچاقچیــان ایــن اســت 
کار در فاوال هــا )و  کار نهادهــای غیردولتــی خواهــان  از ســودهای نهفتــه هرگونــه برنامــه دولتــی و 
کار آن هــا را نمی گیرنــد. در پایــان  نیــز برنامــه ای  چــون پژوهــش مــن( محــروم نمی کننــد و جلــوی 
گروه هــا نیازمنــد ســطحی از پذیــرش اجتماعــی )نــه پشــتیبانی( هســتند تــا در آنجــا  اینکــه ایــن 

ُکنشــگر بماننــد.
ــرای اجتمــاع  کــه قاچــاق خــود را "جنبــش" می نامیــد، یــك آوازه رابین هــودی ب ــی  در آغــاز، زمان
بــرای  گاهــی  مــوازی"  "قــدرت  گرفــت. اصطــالح  قــرار  پلیــس  برابــر  نیــروی آن در  کــه  داشــت 
کار می رفــت ولــی  گروه هــا به عنــوان پاســبانان محلــه بــه   باشــکوه جلــوه دادن قاچاقچیــان و 
کــه  کار می برنــد  کشــتار بــه  کاربــرد غیرقانونــی نیــروی  بیشــتر بلندپایــگان آن را بــرای روشــنگری 
گــزارش امنیتــی ایاالت متحــده می نویســد:  کــه در یــك  گــی جنــگ تهیدســتان اســت. تــا آنجــا  ویژ
"گروه هــای مــواد مخــدر به عنــوان یــك دولــت مــوازی در بســیاری از مناطــق تهیدســت شــهری 

ــد."3 ــانی می  کنن ــته و خدمات رس ــت داش ــرل را در دس کنت ــاوال،  ــام ف ــه ن ب
کــم، زنــی را بــرای زایمــان بــه زایشــگاه می رســاند،  گــروه تبهــکار حا گه گاهــی،  کــه  درســت اســت 
هزینــه یــك دانش آمــوز را بــرای درس خوانــدن در یــك آموزشــگاه خصوصــی می پــردازد، بــرای 
کمک هایــی از ایــن قبیــل را انجــام می دهــد ولــی ایــن بســیار  یــك ســالمند دارو می گیــرد یــا 
کــه دولــت، مســئول فراهــم آوردن آن هاســت.  ناهمســان بــا خدمــات و مزایــای اجتماعــیِ  اســت 
کــه در پرداخــت بدهــی اش  کســی  گروه هــای تبهــکار از شکســتن دســت  و پــای  از طرفــی دیگــر، 
گمــان  کننــد بــه آن هــا خیانــت  کــه  کســی  کشــتن و شــکنجه  کــرده اســت یــا از دادن فرمــان  دیــر 
کــرده اســت، احســاس پشــیمانی نمی کننــد؛ بنابرایــن نمی تــوان قاچاقچیــان را تأمین کننــده 

خدمــات محلــه دانســت.
کنان محلــه احســاس می کننــد میــان قاچاقچیــان و پلیــس بــه دام افتاده انــد. از  به راســتی، ســا
کنان،  نــه ســوادگران و نــه پلیــس، یــاری چندانــی بــه آن هــا نمی کننــد و به جــای یــاری،  دیــد ســا
گفتگوهــای ســال 2001، تنهــا 13 درصــد شــرکت کنندگان  بیشــتر بــه آن هــا آســیب می رســانند. در 
کمــك می  کننــد و 37 درصــد  کــه قاچاقچیــان بــه آن هــا  گفتنــد  پژوهــش آغازیــن و فرزنــدان آن هــا 
کــه بــه آن هــا آســیب می رســانند. بیشــتر آن هــا از پاســخ دادن می ترســیدند. دربــاره  گفتنــد 

گروهــی از ســازمان ها و یــا نهادهایــی  1. »دولــت مــوازی« اصطالحــی نوســاخته از ســوی تاریخــدان آمریکایــی، رابــرت پکســتون بــرای 
کــه از دیــد ســازمان، مدیریــت و ســاختار ماننــد دولــت اســت امــا آن هــا به طــور رســمی بخشــی از دولــت مشــروع و یــا دولــت  اســت 

نیســتند. )مترجمــان(
2. Daniel Katz (2008); Luke Dowdney (2003), 70–72; Enrique Desmond Arias (2006); Robert 
Gay (2005).
3.  Brazil 2008 Crime & Safety Report: Rio de Janeiro (July 8, 2008), Overseas Security 
Advisory Council (OSAC).
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پلیــس نیــز همیــن داوری را داشــتند. آن هــا جایــی بــرای درخواســت یــاری ندارنــد.
ــر محلــه  کســی بیشــترین خشــونت را ب کــه "چــه  گفتگوهــای ســال 2003 پرســیدیم  هنگامــی در 
گواپــور؛  کویتونگــو،  گونــه تصادفــی از  گفتگــو بیــش از 1200 نفــر بــه  مرتکــب می شــود؟" )در ایــن 
کاســیاس انتخــاب شــدند(، پاســخ ها بــه این گونــه بــود:  نوابرازیلیــا؛ ویــال ایــده آل و دیگــر فاوالهــا در 
کــه پلیــس، قاچاقچیــان یــا هــر دو خشــونت زیان بــاری بــر اجتمــاع وارد می کنند  گفتنــد  82 درصــد 
کــه نمی داننــد )چه بســا بــه معنــای تــرس آن هــا از پاســخگویی بــود(.  گفتنــد  و 7درصــد دیگــر 
کــه در جــدول 7-2 نشــان  داده شــده  اســت، نزدیــک بــه نیمــی از مــردم پاسخشــان   همان گونــه 
کــه  گفتنــد  کردنــد، بســیاری  گزینــش  کــه تنهــا یکــی را  "هــردو " بــود و در میــان پاســخ دهندگانی 
کــه پاسخشــان "هیچ کــدام" یــا  کــه 19 درصــدی  گمــان می کنــم  پلیس هــا خشــن تر بوده انــد. مــن 

"نمی دانــم" بــود، پاســخ آن هــا برآمــده از تــرس بــوده  اســت نــه از نادانــی و بی خبــری.1
کسی بیشترین خشونت را در محله مرتکب می شود؟ جدول 7-2. چه 

نمونه تصادفی جدید )2003(

 درصد

22پلیس

11قاچاقچیان

48هر دو

12هیچ کدام

7نمی دانم

100کل

کــرد: "در اینجــا  گزارشــگر بی بی ســی در ریــو، سروســامان را این گونــه بازگــو  در مــارس 2008، 
ســازمان دهی، سلســله مراتــب و قــدرت شــبکه های قاچــاق مــواد جایگزیــن مفهــوم دولــت شــده 
اســت."2 بازخواســت نشــدن پلیــس بــرای ایــن خشــونت افراطــی و همدســتی آن هــا درگرفتــن و 
گــروه دیگــر و محلــه ای بــه محلــه دیگــر، شــرایط  گروهــی بــه  فــروش دوبــاره جنــگ افــزار و مــواد از 
کــرده اســت. پلیــس اغلــب از خشــونت و باج گیــری بــرای  ــر  کنان فاوالهــا بســیار بدت را بــرای ســا
گناهــکار می پندارنــد و یــا بــا آن هــا همــکاری نمی کننــد، بهــره می بــرد  کــه  برخــورد بــا همه کســانی 

و هیــچ مقامــی آن هــا را پاســخگو نمی دانــد.
کــه آن  نبــود آرامــش ذهنــی و نبــود آســودگی حریــم  ایــن یــك پیامــد ســوم را بــه دنبــال دارد 
زندگــی  همیشــگی  اســترس  بــا  مــردم  مجتمع هــا،  و  فاوالهــا  در  اســت.  خانــه  در  خصوصــی 
می کننــد، در هنــگام شــب، نمی تواننــد آســوده بخوابنــد، چــون آزار صــدای شــلیك تفنگ هــا 
کنان بــه  همــواره هســت. ایــن َجــو، ناهنجاری هایــی را بــرای ســالمت ذهنــی و جســمی ســا
همــراه دارد. بیماری هایــی در پیونــد بــا اســترس ماننــد فشــارخون بــاال، همه گیــر شــده اند. 
مــردم زود پیــر می شــوند و تندرســتی خــود را از دســت می دهنــد )می توانیــد ایــن اثــرات را در 

گــروه شــبه نظامی نبودنــد ولــی آن هــا تــا  کنتــرل یــک  1. هیچ کــدام از اجتماعــات پژوهــش مــا در طــول ســال های 2007- 1999 زیــر 
گــروه قاچاقچیــان مــواد مخــدر مخالــف بودنــد. گرفتــه بودنــد و بــا  کاســیاس را  ســال 2008 برخــی از وظایــف در ویــال اپراریــا در 

2. Gary Duffy (2008).
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ببینیــد(. ژانیــرا  و  مارگاریتــا  عکس هــای 
کــه  بــود  انگیــزه ای  ایــن جنگ هــای پی در پــی، همــان  از  اســترس همیشــگی  و  ایــن دلهــره 
کــردن مــکان زندگــی زی کابــو از نوابرازیلیــا انجامیــد. هنگامی کــه در 30  ســرانجام بــه جابجــا 

کردیــم، او هنــوز آنجــا زندگــی می کــرد و می گفــت: گفتگــو  جــوالی 2003 باهــم 

خ و ارتــش ســوم  گــروه ارتــش ســر "پریشــب تــا 4 بامــداد، یــك جنــگ تمام عیــار میــان دو 
بیمــار  دارنــد  عصبــی  فشــارهای  ایــن  بــا  مــردم  بخوابــد.  نمی توانســت  هیچ کــس  درگرفــت. 
بــه چراغ  هــای خیابــان تیرانــدازی می کننــد. هنگامی کــه  می شــوند. هــر شــب، قاچاقچیــان 

تیــر می زننــد." بــه آن هــا  چراغ هــا جایگزیــن می شــود، دوبــاره 

نبــود حریــم شــخصی حتــی در  تــرس  بــه  کــردم  گفتگــو  بــا آن هــا  کــه  زنانــی  کم وبیــش همــه 
ــان  ــتجوی راهزن ــتاویز جس ــه دس ــا ب ــه پلیس ه ک ــد  ــا می گفتن ــد. آن ه کردن ــاره  ــان اش خانه هایش
ســرزده درون خانه هــا می شــوند و همه چیــز را بــه هــم می ریزنــد، مبلمــان را پــاره می کننــد، 
کــه  کنــار می زننــد و ظــروف آشــپزخانه  را می شــکنند و در پایــان  روتختی هــا را از روی تخت هــا 
کــه  کــرده و بــا بدخلقــی می رونــد. چیزهایــی را  چیــزی پیــدا نمی کننــد، ایــن ویرانگری هــا را رهــا 
آن هــا نابــود می کننــد دســتاورد یک عمــر رنــج و پس انــداز مــا هســتند و مــا نمی توانیــم به ســادگی 
گــر یــك قاچاقچــی بخواهــد در خانــه شــما در فــاوال  کنیــم. از ســوی دیگــر ا آن هــا را دوبــاره فراهــم 

ــو تیرانــدازی می کنــد. گــر جلــوی او را بگیــری بــه ت ــا مجتمــع پنهــان شــود، ا ی
کــه اعتــراض  ح نمی کنــد. مــردم می ترســند  گونــه همگانــی مطــر هیچ کــس ایــن دشــواری ها را بــه 
گفتــه  شــد: "مــا بایــد شــبیه ســه میمــون  کننــد، در واقــع آن هــا را ترســانده اند. چندیــن بــار بــه مــن 
گــر حــرف بزنــی  باشــیم1، چیــزی نبینیــم، چیــزی  نشــنویم و چیــزی  نگوییــم." آن هــا می گوینــد: "ا
کنــاری ایــن  گوشــه و  می میــری... همه جــا تــرس و هــراس هســت، نه تنهــا اینجــا، بلکــه در هــر 

تــرس هســت ". آیــا ایــن از دســت رفتــن آزادی بیــان نیســت؟
کنان فاوالهــا و اوبــاش، از دســت رفتــن فرصت هــای  افــزون بــر ایــن، داغ ننــگ آمیختــه شــدن ســا
کــه در یــك فــاوال زندگــی  کســانی  کارفرمایــان از اســتخدام  کاری را نیــز بــه همــراه آورده اســت. 
کــه ژانیــرا می گفــت "بــه خاطــر وجــود خشــونت و مــواد مخــدر  کــراه دارنــد. همان گونــه  می کننــد، ا
کار در  ــرای  ــد را ب ــی می  کنن ــا زندگ ــه در اینج ک ــرادی را  ــد اف ــم نمی خواه ــك خان ــا، ی ــال اپراری در وی

خانــه اش بپذیــرد."
ــرد  ــی می ک ــور زندگ گواپ ــه در  ک ــاله  ــرد 43 س ــك م ــا، ی کومب کاتا ــه  ــی در محل گروه ــای  گفتگوه در 
کاری نخواهنــد داد، مــا  کجــا زندگــی می کنیــم، دیگــر بــه مــا  کــه آن هــا بفهمنــد مــا  گفــت "وقتــی 
کنیــم. چــاره مــا چیســت؟ بایــد ماننــد دیگــران بــه دنبــال درآمــد  بایــد خانــواده  خــود را تأمیــن 
ــای  ــرم. ج ــا بب ــواده ام را از اینج ــم خان ــن نمی توان ــود. م ــا داده نمی ش ــه م ــی ب ــا فرصت ــیم ام باش

کنیــم."2 ج خــود را تأمیــن  کــه بتوانیــم مخــار دیگــری نیســت 

گــوش و ســومی دهانــش را بســته و مجســمه  کــه یکــی چشــم، دیگــری  1. اشــاره بــه ســه میمــون ســمبلیک در فرهنــگ ژاپنــی اســت 
آن در معبــد توشــوگو در شــهر نیکــو در ژاپــن ساخته شــده اســت. )مترجمــان(

ــه  ــخ جامع ــی تاری ــازی جمع ــرای بازس ــا ب ــی م ــم پژوهش ــه تی ک ــامبر 2001  ــریع( دس ــارکتی س ــخیص مش ــت هایDRP )تش 2. یادداش
گواپــور انجــام داد. کویتونگــو-  کومبــا و مجتمع هــای  کاتا
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گاز و دیگــر  کپســول  کــه در آن  کویتونگــو، صاحــب انبــاری اســت  ِنِنــم، رئیــس انجمــن ســکنه 
از  ج  خ در خــار نــر بــا همیــن  کپســول ها را  ضرورت هــای خانگــی را می فروشــد. او می خواهــد 
کــه آن هــا قیمــت باالتــر  مجتمــع بفروشــد امــا مجبــور اســت آن هــا را از شــبه نظامیان محــل بخــرد 
کنــد، مغــازه اش  کنــد بــا آن هــا جروبحــث  گــر او ســعی  کرایــه را درخواســت می  کننــد. ا بــه اضافــه 
کــه مــردم  گرچــه ایــن را بســیار ناعادالنــه می دانــد  کنــد،  را تعطیــل می کننــد. او نمی توانــد خطــر 
کــه در ســاختمان های آن  کســانی  کــه بیــرون از مجتمع هــا، ماننــد  اینجــا بایــد بیشــتر از مردمــی 

کننــد. ســمت خیابــان زندگــی می کننــد، پرداخــت 
امــا ایــن در مقایســه بــا از دســت رفتــن ارزش خانه هــا، بســیار ناچیــز اســت. خانه هــای مــردم 
ــه  ــا، باوجوداینک ــا و مجتمع ه ــت. فاواله ــا اس ــی آن ه ــرمایه زندگ ــی و س ــن دارای ــا و بزرگ تری تنه
خ میــان رســمی و غیررســمی هســتند،1 ولــی بــازار امــالك پررونقــی دارنــد؛ امــا  غیررســمی یــا در بــرز
ــه بیشــتر  ک ــرده اســت  ک ــه اینکــه خشــونت افزایش یافتــه اســت، ارزش  خانه هــا افــت  ــا توجــه ب ب
بــرای آن هــا خریــداری پیــدا نمی شــود، زیــرا هیچ کــس امــروزه نمی خواهــد در مکانــی چــون 

کنــد. ــی  ــا زندگ ــال اپراری ــا وی ــا ی نوابرازیلی
کــه خانــه و محلــه اش  کــرده بــود. او هرگــز نمی خواســت  گیــر  زی کابــو در وضعیتــی بســیار ســخت 
گلوریــا بــرود؛ امــا در ســال 1990 ناچــار شــد  کنــد، مگــر اینکــه بــه محلــه موردعالقــه اش یعنــی  را رهــا 
گفتگــوی 30  بــه خاطــر قاچاقچیــان بــه بخــش حاشــیه ای تری از نوابرازیلیــا جابجــا شــود. او در 

گفــت: کــه در نوابرازیلیــا خریــده بــود این گونــه ســخن  گــی خانــه ای  جــوالی 2003، از ویژ

"هنگامــی در ســال 1990 ایــن خانــه را خریــدم، ارزش آن 1۵ هــزار دالر بــود و مــن ۵ هــزار 
ــن  ــت. م ــچ اس ــون ارزش آن هی کن ــی ا ــردم ول ک ــه  ــترش آن هزین گس ــود و  ــرای بهب ــر را ب دالر دیگ
گزیــر بــودم از دســت قاچاقچیــان بگریــزم، بــه اینجــا جابجــا شــدم. مــن در آنجــا بــه  چــون نا
گوشــه دورافتــاده آمــدم، تنهــا چنــد خانــه  همه چیــز دسترســی داشــتم، هنگامی کــه بــه ایــن 
کــرده  کنون کــه اینجــا رشــد  در یــك ســرباالیی پرشــیب دورودراز بــود و از همه چیــز دور بــود. ا
گلولــه اســت.  کــن، ُپــر از ســوراخ  گاراژ مــن نــگاه  اســت قاچــاق نیــز تــا اینجــا رســیده اســت. بــه دِر 
کــه هنگامــی صــدای تفنــگ و شــلیك  می شــنوند بــه زیــر تخــت  مــن بــه نوه هایــم یــاد داده ام 
کــه جلــوی درب  گلولــه درســت از پنجــره بــه درون آمــد ... تــو آن جوان هــا  برونــد، یک شــب یــك 
کوکائیــن می کشــند را دیــدی؟  خانــه ام پرســه می زننــد و مــواد جابه جــا می کننــد و سرتاســر روز 
کنــون می رفتــم امــا هیچ کــس  ــا اجــاره دهــم، همیــن ا ــه را بفروشــم ی ــر می توانســتم ایــن خان گ ا

نمی خواهــد." را  آن 

شــریك  بــه  را  خانــه اش  مالکیــت  بنچاق هــای  کابــو  زی  برگشــتم،  دیگــر  ســال  هنگامی کــه 
گــر اوضــاع بهتــر شــد، او چیــزی بــه نــام خــود  کــه ا زندگــی اش، ماریــا داده بــود تــا دل آســوده شــود 
کوچکــی در زیــر پــل راه آهــن در  کنونــی اش بــر روی زمیــن  دارد، پــس از آن خــود بــه خانــه ویرانــه 

 It All Depends:( " کنیــد بــه جانیــس پرلمــن " همه چیــز بســتگی دارد: خریدوفــروش خانه هــا در فاوالهــای ریــو 1. مراجعــه 
www. واشــنگتن دی ســی )در ســایت ،IHC گــزارش Buying and Selling Houses in Rio’s Favelas(، ژانویــه 2010، 
کنیــد بــه پــدرو آبرامــو )b2003()Pedro Abramo؛a2003(؛ پــدرو  mega.cities.net در دســترس اســت(؛ همچنیــن مراجعــه 

.)2003()Suzana Pasternak Taschner( ــنر ک تاش ــترنا ــوزانا پاس ــو و س آبرام
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ــود. ایراجــا جابجــا شــده ب
ــر ویرانگــر آن  کمتــر توجــه می شــود امــا اث ــه نبــود آزادی و آزادی پویایــی و جابجایــی دلخــواه،  ب
کــه در  بســیار اســت. به عنــوان یــك قانــون، قاچاقچیــان، ســربازانی بــا تفنگ هــای ُپــر دارنــد 
کن آنجــا نباشــد، می گیرنــد و از او  کــه ســا دروازه هــر فــاوال جای گیــر شــده اند و جلــوی هرکســی را 
کــه چــه می خواهــد. بــرای بیــرون نگه داشــتن خودروهــای پلیــس و نگهــداری ســنگر  می پرســند 
ــد اجــازه  ــردن از آن هــا بای ک ــذر  گ ــرای  ــه ب ک ــی می ســازند  خــود، قاچاقچیــان راه بندهــای خیابان
گــر در  کســی پــس از تاریکــی بیــرون می آیــد. ا کــه چــه  گرفــت. آن هــا همچنیــن بازرســی می کننــد 
کاری را انجــام می دهیــد، بایــد چراغ هــای جلــوی خــودرو را  شــب بــا هماهنگــی آن هــا در فــاوال 

کــه شــما اجــازه رفتــن داریــد. خامــوش روشــن  کنیــد تــا بداننــد 
کــه بــرای ورود بــه آن نیــاز بــه  کــرده  کــه قاچــاق مــواد، فاوالهــا را تبدیــل بــه جایــی  جالــب اســت 

گتوهــای دروازه دار ثروتمنــدان. اجــازه داریــد، درســت ماننــد 
کــه نیلتــون در ســال 1999  کنان درون فاوالهــا نیــز انــدک شــده اســت. همان گونــه  جابجایــی ســا

گفــت: بــه مــن 

کنــش و رفت وآمــد نداریــم و نمی توانیــم هــر زمانــی  کــه آزادی  "مــا درجایــی زندگــی می کنیــم 
ــد، هنگامی کــه فکــر می کنیــد  ــه بیــرون برویــم. حــس زندانــی بــودن داری کــه می خواهیــم از خان
کســی زنــگ بزنــم و  کنــون می توانــم بیــرون بــروم یــا بســیار خطرنــاك اســت؟" چــرا بایــد بــه  "آیــا ا
ک  اســت. ســتم اســت. هیچ کــس نبایــد این گونــه  کــه امــروز اینجــا نیایــد؟ ایــن دهشــتنا بگویــم 

کنــد." زندگــی 

گفــت "گام نهــادن قاچــاق مــواد و خشــونت بــه محلــه، بــه آزادی و شــادی  در ســال 2001، ژانیــرا 
کــرد."1 مــا پایــان داد و همه چیــز را نابــود 

کــرده و بــه زادگاه هــای خــود برگشــته بودنــد، از فاوالهــا بــرای  کــه ریــو را رهــا  خانواده هایــی 
گفتگــو  خشــونت و پیامدهــای آن بیــرون رانده شــده بودنــد. مــن در آغــاز دســامبر 2001 بــرای 
کابــو بــه حومــه ناتــال2 مرکــز ایالــت ریوگرانــد دونورتــه3 رفتــه بــودم، او  بــا مانوئــل ژوزه، بــرادر زی 
گرمســیری داشــت، زندگــی  گیاهــان  کوچــك  کــه یــك باغچــه  بــا همســرش در خانــه ای دوطبقــه 

گفــت: می کــرد. او 

ــواده دادم. در  ــردم و تشــکیل خان ک ــرده ام. آنجــا ازدواج  ک ــی  ــی در نوابرازیلیــا زندگ "از جوان
کابــو بــود.  کــردم. خانــه ام درســت پشــت خانــه زی  ســال 1990 بــه علــت خشــونت، آنجــا را رهــا 

کــه حکومــت دولتــی  1. یادداشــت های نشســت تشــخیص مشــارکتی ســریع )DPR(، دســامبر 2001. در دســامبر 2008، مــن شــنیدم 
گروه هــای مــواد مخــدر خــالص شــده اســت.  کــه دارای تاریخچــه طوالنــی در مبــارزه و اســتقالل اســت، از  در فــاوالی ســانتامارتا 
کــه پلیس هــای  کــردم، یــک ایســتگاه پلیــس در بــاالی تپــه وجــود داشــت، جایــی  هنگامی کــه مــن در ژوئــن 2009 از آنجــا دیــدن 
از  محلــه  کنان  ســا می داشــتند.  نگــه  دور  را  قاچاقچیــان  و  داشــتند  همیشــگی  حضــور  جامعــه  در  آموزش دیــده  صلــح  حافــظ 
کــه در اطــراف محلــه خــود به عنــوان بخشــی از همــان  پس گیــری امنیــت و آزادی شــان خرســند بودنــد ولــی دربــاره دیــوار عظیمــی 

ح ســاخته شــده بــود، ناراحــت بودنــد. طــر
2. Natal
3. Rio Grande do Norte
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کــه مــن و همســرم  تجاوزهــا و یورش هــای فراوانــی روی مــی داد. واپســین درگیــری هنگامــی بــود 
گوانابــارا در نزدیکــی مرکــز ریــو( رفتــه  بــه دیــدن خویشــاوندان در بوتافوگــو1 )محلــه ای در خلیــج 
گفتنــد:  کردنــد. آن هــا بــه همســرم  بودیــم. در راه برگشــت بــه خانــه، در اتوبــوس بــه مــا حملــه 
کاِرزینهــو )بزرگ تریــن فــاوال در  کــس بودنــد. مــا نزدیــك جا جواهراتــت را بــه مــا بــده. آن هــا پنــج 
ــم. مــا  ــه ســرزمین خــود برگردی ــم و ب ــرآن شــدم از آنجــا بروی ــم. پــس ازآن ب بخــش شــمالی( بودی
کوچــك بــه قیمــت 7۵0 رئــال )37۵ دالر( خریدیــم و در ســه ســال ایــن خانــه را  یک تکــه زمیــن 

ســاختیم."

کابــو چندیــن  گوشــه گیری داشــتند. زی  کم وبیــش احســاس  آن هــا در آنجــا آســوده بودنــد ولــی 
بــار بــه دیــدن آن هــا رفتــه بــود. آن هــا یــك اتــاق بــرای زی کابــو داشــتند و همیشــه پافشــاری 
کــه بــرای زندگــی بــه آنجــا بــرود امــا او هیــچ دل بســتگی ای بــه آنجــا نداشــت و می گویــد  می کردنــد 
کنــد می میــرد و دلــش بــرای  گــر آنجــا زندگــی  گرچــه جــای خوبــی بــرای آســودن اســت ولــی ا

جنب وجــوش شــهر تنــگ می شــود.

زیان اجتماع محلی
کــه پیش تــر یــاد شــد، خشــونت بازتاب هــای  افــزون بــر پیامدهایــی بــرای مــردم و خانوارهــا 
رفتــن  از دســت  بــرای همــه محلــه، زندگــی اجتماعــی و همدلــی آن هــا دارد.  ناخجســته ای 
ــتن  ــرای نشس ــی ب ــه جای ک ــده  ــب ش ــا موج ــر فضاه ــان ب ــرل قاچاقچی کنت ــا  ــی و ی ــای همگان فض
گروهــی،  گفتگوهــای  و دیــدن نمایــش یــا بــازی فوتبــال، ســرگرمی و اوقــات آســایش نباشــد. در 

کارهــای فراغتــی بــود. یکــی از برجســته ترین یافته هــا در میــان همــه محله هــا، نبــود 
گفت: کاسیاس چنین   ژانیرا درباره ویال ایده آل در 

کنــون  "مــا پیش تــر فســتیوال های ســائوجوآ2، فوتبــال و بازی هــای دانشــجویی داشــتیم، ا
کردنــد،  کــه آن هــا پراســا را احیــا و بازســازی  کنیــم. از ســال 2000،  نمی توانیــم هیچ کــدام را برگــزار 
کــه در اینجــا داریــم، یــك نــگاه  هرگــز از آن اســتفاده نشــده اســت و ایــن تنهــا فضــای بــازی اســت 
کــه بچه هــای مــا می تواننــد بســکتبال  بیندازیــد، همیشــه خالــی اســت و تنهــا جایــی اســت 
کننــد، ســالمندان می تواننــد زیــر ســایه درختــی بنشــینند و آنجــا خالــی و متروکــه مانــده  بــازی 
کــرد.  کلیســا را تعطیــل  اســت. همــه می ترســند. انجمــن ســکنه حتــی شــبکه رادیویــی محلــه در 
کنیــم، آن ســاختمان را خــراب  کار پافشــاری  ــه ایــن  ــر ب گ ــه ا ک ــد  کرده ان ــد  تبهــکاران مــا را تهدی

می کننــد. آن هــا نمی خواهنــد هیــچ صدایــی جــز صــدای خودشــان شــنیده شــود."

خانمــی 61 ســاله در نوابرازیلیــا بــه نــام ژوراســی3، می گفــت "همه چیــز در اینجــا پــس از ســال 
کارخانه هــا یکــی پــس از دیگــری بســته شــد و قاچاقچیان  کــه  1982 دگرگــون شــد، درســت زمانــی 
کنــون اینجــا هیــچ امکاناتــی بــرای اوقــات  کردنــد. پیــش از آن شــرایط بهتــر بــود. ا بــه اینجــا رخنــه 
کــه جــای فوتبــال بــود  کاری بــرای انجــام دادن نیســت." او ادامــه داد "پراســا دوترکــو  فراغــت یــا 

1. Botafogo
2. Sao Joao
3. Juracy
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کنتــرل بــوکا  کنــون بــه بخــش ممنوعــه تبدیل شــده اســت و زیــر  و در آن جشــنی برگــزار می شــد، ا
کــه 37 ســاله اســت می افزایــد: می باشــد." بینهــا1 

کنــون بدتــر از پیــش اســت. مــن در برازیلیــا بــزرگ  شــدم، مــا تــا بامــداد در اینجــا  "همه چیــز ا
کار می کــردم و  ــا دیروقــت  ــا 3 بامــداد بیــرون بودیــم. مــن ت ــا ســاعت 2 ی ــم  و ت پایکوبــی می کردی
ــه  ــون این گون کن ــود. ا ــیدن نب ــرای ترس ــزی ب ــیدم. چی ــه می رس ــه خان ــا ب ــب، تنه ــاعت یک ش س
کــه منظــورم  نیســت. هنگامــی در خیابــان راه مــی روم بایــد مراقــب همه چیــز باشــم، می دانیــد 

چیســت؟"

گرایش هــا  کــه  نبــود انجمن هــای ســکنه آزاد، یعنــی نبــود و فقــدان صــدا، نبــود تنهــا نهــادی 
ــیده اند  ــل رس ــه قت ــده ب ــای برگزی ــتر رؤس ــون بیش کن ــی  داد. ا ــان م ــا را نش ــته های فاواله و خواس
 -2000 در  دوبــاره،  پژوهــش  ایــن  آغــاز  در  رانده شــده اند.  اجتمــاع  از  بیــرون  بــه  به اجبــار  یــا 
1999، نزدیــک بــه نیمــی از فاوالهــا در ریــو هنــوز انجمن هــای ســکنه آزاد بــا رؤســای برگزیــده 
کمابیــش همــه  گذشــت ســال ها، ایــن رؤســا یکی یکــی نابــود شــدند و تــا ســال 200۵،  داشــتند. با
کنتــرل قاچاقچیــان درآمدنــد. تنهــا در ریــو داس پــدراس2 چنیــن نبــود  انجمن هــای ســکنه زیــر 

ــود. کنتــرل شــبه نظامیان ب ــر  ــه در آنجــا هــم انجمــن ســکنه زی ک
تــا ســال 2009، در ریــو بیــش از هــزار فــاوال بــود امــا تنهــا شــمار اندکــی از آن هــا مســتقل و آزاد 
کــه  کمک هــای اندکــی  کــرد،  کــه در فصــل پس ازایــن بحــث خواهــم  مانــده بودنــد. همان گونــه 
کاندیداهــای انجمــن شــهر می گرفتنــد نیــز دیگــر وجــود نداشــت، چــون  انجمن هــای پیشــین از 
کنتــرل قاچاقچیــان و بــر پایــه منافــع آن ها  گفتگوهــای سیاســی انتخابــات همگــی زیــر  مبــارزات و 

بــود.
نیلتون این فقدان را این گونه بازگو می کند:

گواپــور. ســپس  کویتونگــو و دیگــری بــرای  "مــا دو انجمــن ســکنه داشــتیم ، یکــی بــرای 
گانــه تــازه خودشــان را برپــا  حاشــیه  ای ها بــر هــر دو انجمــن ســکنه چیــره شــدند و انجمــن جدا
کاری بــرای دگرکــردن  گاروتینهــو4،  کونــد3 و فرمانــدار،  کردنــد. شــهردار آن زمــان، لوئیــس پائولــو 
کاری  ایــن رونــد نکردنــد، تقریبــًا بــرای جلوگیــری از ایــن رونــد در فــاوال یــا مجتمع هــای دیگــر نیــز 

نکردنــد."۵

کــه  گلولــه بی هــدف شــدن، باعــث شــد  کشــته شــدن در جابجایــی مــواد یــا نشــانه  تــرس از 
نبــود  نشــود.  وارد  تهیدســت  محله هــای  ایــن  بــه  بایســته  برنامه هــای  و  شــهری  خدمــات 
کارکنــان مهدکــودك، برنامه هــای  خدماتــی چــون معلمــان، پرســتارها، مــددکاران اجتماعــی، 
گزیرتریــن چیزهــا  کنان فــاوال به ویــژه جوانــان را از نا کســی ســاده، ســا NGO و حتــی خدمــات تا
کــه خــود باعــث  شــد نتواننــد بــر چالش هــای زندگــی در فاوالهــا پیــروز شــوند.  کــرد،  بی بهــره 

1. Binha
2. Rio das Pedras
3. Luis Paulo Conde
4. Garotinho
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کننــد، حتــی هنگامی کــه یــك  کار پیــدا  کــه مــردم در "محــدوده خطــر " شــرایط  ســخت اســت 
ــا درون  ــون پلیس ه ــود، چ ــرآورده نمی ش ــت ب ــم امنی ــت، بازه ــه اس ــس درون محل ــتگاه پلی ایس
ایســتگاه خــود ســنگر می گیرنــد و تــا هنگامی کــه همــه بــه خانه هــای خــود نرونــد پیدایشــان 
کــه می دیــدم ســال ها بــه درازا می کشــد تــا بچه هــا دوره دبســتان  ک بــود  نمی شــود. وحشــتنا
ــرکار  ــه س ــه روز در هفت ــا س ــا دو ی ــوزگاران تنه ــیاری از آم ــه بس ک ــرا  ــانند، زی ــان برس ــه پای ــود را ب خ
کــه همــه دانش آمــوزان در هــر شــرایطی بــه پایــه  گرفته شــده  می آینــد. به تازگــی نیــز تصمیــم 
کــه زندگــی  گــر آن ســال را نیــز نگذرانــده باشــند و ایــن نشــانه دیگــری اســت  باالتــر برونــد، حتــی ا

کــودکان و آینــده آن هــا تبــاه می شــود. ایــن 
"آمــوزگاران  گفــت  مــن  بــه  پیــش  ســال  چنــد  نوابرازیلیــا  ســکنه  انجمــن  رئیــس  کــه  آن گونــه 
نمی خواهنــد بــرای آمــوزش دادن بــه آموزشــگاه مــا بیاینــد چــون دولــت  اینجــا را "محــدوده خطــر 
کــه از تپــه بــاال  کســی نیــز می ترســند  کــه راننــدگان تا " نــام نهــاده اســت و آن هــا می ترســند. تــا آنجــا 
ــاز  ــرای همیــن، مــا ون هــای خــود را داریــم."1 تنهــا در چهــارم جــوالی 2007، تاخت وت ــد و ب برون
گســترده پلیــس بــه نوابرازیلیــا و دیگــر فاوالهــا در مجموعــه آِلمائــو بــه بســته شــدن هشــت تــا ده 
کــرد "بــرای  گــزارش  کــه یــك روزنامه نویــس  آموزشــگاه در ایــن محله هــا انجامیــد. همان گونــه 
کــه شــرایط بــد و  کالس درس بی بهــره شــدند. یونیســف هشــدار داد  چنــد روز، 4600 بچــه از 
کــودکان را از ادامــه آمــوزش بازداشــته اســت و سروســامان دانــش  زندگــی در منطقــه جنگــی، 
ــوار غــزه و عــراق هماننــد دانســت."2 ــه وضعیــت دانش آمــوزان در ن ــو را ب آمــوزاِن مجموعــه آِلمائ

از دست رفتن سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی
کــه مــن آن را "جــو تــرس "3 می نامــم، فرســایش ســرمایه اجتماعــی اســت،  گــوار چیــزی  پیامــد نا
ــل،  ــود )در تجزیه وتحلی ــت ب ــای تهیدس ــد در محله ه کارآم ــراوان و  ــرمایه، ف ــد س ــی از چن ــه یک ک
بــا ســنجش ســطح عضویت هــا، دوســتی ها، شــبکه های اجتماعــی و  را  مــا ســرمایه مردمــی 

مشــارکت در فعالیت هــای اجتمــاع ســنجیدیم(.
خشــونت و دو پیامــد آن، یعنــی تــرس و بی اعتمــادی، نه تنهــا بازدارنــده به کارگیــری فضــای 
عمومــی می شــود، چه بســا اجتماعــی شــدن در میــان دوســتان و خویشــاوندان و عضویــت در 
کاهــش داده و اعتمــاد میــان همســایه ها را نیــز سســت می کنــد و  ســازمان های اجتماعــی را 
و  برنامه هــا  مشــاغل،  دربــاره  اطالعــات  گــردش  می دهــد.  فرســایش  را  اجتمــاع  همبســتگی 
گســترش می یافــت، در  کــه در میــان شــبکه های اجتماعــی غیررســمی  ماهیــت فرصت هایــی 
کمــک متقابــل4 دچــار نقــص شــده اســت. حــال خشــك شــدن اســت و مکانیزم هــای مبتنــی بــر 

کــه یــك اجتمــاع مدنــِی نیرومنــد و ســرمایه اجتماعــی  رابــرت پاتنــام۵ و دیگــران نشــان داده انــد 

گفتگوی نوابرازیلیا، 29 جوالی، 2002.  .1
2. V. Hugo (2007)
3. The Sphere Of Fear
4. Mechanisms Based on Mutual Aid
5. Robert Putnam
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بــاال در یــك جامعــه، همبســتگی نزدیکــی بــا پویایــی اقتصــادی و پایــداری سیاســی دارد. دو 
کــه شــبکه هایی درونــی را  گونــه ســرمایه اجتماعــی وجــود دارد: ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی1 
کــه شــبکه  هایی  در میــان مــردِم یــك اجتمــاع پدیــد مــی آورد و ســرمایه اجتماعــی میان گروهــی2 

ــا مــردم و نهادهــای دیگــر می ســازد. بیرونــی و پیوندهایــی را ب

سرمایه اجتماعی درون گروهی
بــرای انجــام ایــن پژوهــش، مــن دگرگونی هــای چهــار ســویه ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی 
کــردم: عضویــت، اجتماعــی شــدن، اعتمــاد و همبســتگی. عضویــت و مشــارکت در  را بررســی 
ــه اجتمــاع، یکــی از ســنجش های دیریــن ســرمایه اجتماعــی و جامعــه  ســازمان های وابســته ب
مدنــی اســت. ســنجیدن ســطوح مشــارکت مصاحبه شــوندگان آغازیــن در ســال 1969، بــا میــزان 
کاهــش  نشــان دهنده  ســن(  همــان  کم وبیــش  )در   2001 ســال  در  آن هــا  فرزنــدان  مشــارکت 

ــود. ــمگیری ب چش
کــه  کاهش یافتــه اســت  کنشــگری های اجتماعــی  مشــارکت در همــه ســازمان های اجتماعــی و 
کاهــش چشــمگیرتر بــود. عضویــت در انجمن هــای ســکنه از نزدیــک  در پــاره ای از آن هــا ایــن 
گروه هــای  کارگــری،  کاهش یافتــه اســت. مشــارکت در اتحادیه هــای  ســی درصــد بــه ســه درصــد 
در  شــرکت کنندگان  درصــد  تنهــا  بــود.  کاهش یافتــه  نیــم  بــه  نیــز  ســامبا  مــدارس  و  ورزشــی 
ــود و در  کاهــش نیافتــه ب کمتــری داشــت. ایــن درصــد چنــدان  کاهــش  نشســت های مذهبــی 
کنشــگری های اجتمــاع همچنــان تــراز باالیــی داشــت. پرســش های دیگــر نشــان داد  برابــر دیگــر 
گروه هــای مذهبــی را داشــتند. بــرای بســیاری  کــه زنــان ســالمند، بیشــترین احتمــال شــرکت در 
یــا  کلیســای خودشــان )به ویــژه نشســت های اوآنجلیــکال  بــه نشســت های  از آن هــا، رفتــن 
کار  ــا  ــه و تنه ــدن از خان ــرون آم ــرای بی ــی ب ــت( مجال ــه اس ــه خان ــك ب ــه نزدی ــه همیش ک ــارتی3  بش

اوقــات فراغــت بــود.4
گونه هــای مشــارکت پــس از بازگشــت مردم ســاالری  همچنیــن مــوج ســترگی از پویــش اجتماعــی 
مردمــی،  جنبش هــای  همــه   ،1990 دهــه  آغــاز  تــا  امــا  شــد  پدیــدار   1984-8۵ ســال های  در 
جنبــش  تــا  گرفتــه  پیشــه وران  و  ســکنه  انجمن هــای  اتحادیــه  در  ســکنه  انجمن هــای  از 

بــرد. از میــان  را  مــواد مخــدر همه چیــز  راه یابــی دادوســتد  رفــت.  روبــه زوال  بی خانمان هــا 
بــه پرســش هایی ماننــد شــمار دوســتان و  بــا بررســی پاســخ  شــاخص اجتماعــی شــدن نیــز 
و  دوســتان  دیــدار  بــه  یک بــار  گاه  چنــد  می کننــد،  زندگــی  شــما  نزدیــك  کــه  خویشــاوندانی 
قوم وخویــش در محلــه می رویــد و چنــد وقــت یک بــار آن هــا بــه دیــدن شــما می آینــد، ســنجیده 

1. Bonding Social Capital
2. Bridging Social Capital
3. Evangelical Meetings
کــه مطبوعــات  کالن بــه مســیحیت انجیلــی را  گذشــته، تبدیــل  4. ایــن تغییــرات در وابســتگی های مذهبــی در طــول 40 ســال 
کاتولیــک  ــه خــود را  ک ــود  کســانی ب کاهــش شــمار  ــد. بزرگ تریــن تغییــر،  ــاور هدایــت می کننــد، نشــان ندادن ــه ایــن ب مشــهور مــا را ب
کــه »هیــچ  گفتنــد  کاتولیــک نبودنــد، نیمــی از آ ن هــا مســیحی انجیلــی شــدند و نصــف دیگــر  کــه دیگــر  کســانی  می دانســتند، و از میــان 

کــه هیــچ مذهبــی ندارنــد. کردنــد  مذهبــی ندارنــد«. بیشــتر نســل نوه هــا بیــان 
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ــاره میــزان اعتمــاد در میــان  ــود. همیــن الگــو درب کاهش یافتــه ب گونــه چشــمگیری  ــه  کــه ب شــد 
کــه  گفتنــد  همســایگان به کاربــرده شــد. در ســال 1969، بیــش از نیمــی از پرسش شــوندگان 
کننــد، درحالی کــه در ســال 2001، تنهــا  می تواننــد بــه بیشــتر یــا همــه همســایگان خــود اعتمــاد 
یک ســوم آن هــا چنیــن احساســی داشــتند و هیــچ ناهمســانی معنــی داری در پاســخ نســل های 

بعــدی نبــود.
دربــاره همبســتگی اجتماعــی یــا موشــکافانه تر بگوییــم، دریافــت و درك همبســتگی اجتماعــی، 
کــه اجتماعــات آن ها همبســته یا بســیار همبســته  گفتنــد  8۵ درصــد مصاحبه شــوندگان آغازیــن 
هســتند؛ درحالی کــه در ســال 2001، تنهــا نیمــی )۵1 درصــد( از مصاحبه شــوندگان اصلــی، 4۵ 
درصــد فرزنــدان آن هــا و 42 درصــد نوه هــای آن هــا چنیــن احساســی داشــتند. بااین حــال، 
حــس همبســتگی و یکپارچگــی در فاوالهــا در برابــر مجتمع هــا بیشــتر بــود و در بایروهــا از همــه 

کاهش یافتــه بــود. کمتــر بــود؛ ولــی حتــی در فاوالهــا نیــز حــس همبســتگی 
چشــمگیر  کاهــش  نشــان دهنده  درونــی،  همبســتگی  و  اجتماعــی  ســرمایه  فرســایِش  ایــن 
کنان ایــن اجتماعــات اســت. هنگامــی بــرای نخســتین بــار بــرای زندگــی  کیفیــت زندگــی ســا
خوشــی های  بزرگ تریــن  در  محلــی  همبســتگی  و  اجتماعــی  روح  رفتــم،  فاوالهــا  بــه  کــردن 
کــه در آن هــا هیچ کــس  زندگــی مــردم فــاوال بــود. درســت نامشــابه بــا محله هــای رســمی و توانگــر 
کومبــا، نوابرازیلیــا، ویــال اپراریــا، بایرامــار و  کاتا همســایه هایش را نمی شــناخت، در فاوالهــای 
ویــال ســنترال، بیشــتر مــردم یکدیگــر را بــا نــام می شــناختند و در زمان هــای ســخت نگهبــان 
ــدگاری  ــازوکارهای مان ــی از س ــل، بخش ــترك و متقاب ــتیبانی مش ــبکه های پش ــد. ش ــر بودن یکدیگ

کاهــش آســیب پذیری زندگــی در حاشــیه بــه آن متکــی بودنــد. کــه تهیدســتان بــرای  بــود 
چنانکــه مرســدس دال روشــا1 می گویــد، در اینجــا یــک دگردیســی "از منابــع فقــر بــه فقــر منابــع " 
گرفتــن آن هــا به عنــوان همدســت  گیــر افتــادن در تیرانــدازی یــا اشــتباه  روی داده اســت.2 تــرس 
کمتــر بیــرون برونــد و بیشــتر تنهــا بماننــد. همــه  کــه مــردم  قاچاقچیــان، عاملــی شــده اســت 
کــه همبســتگی اجتمــاع، اجتماعــی شــدن و مشــارکت به شــدت  ارزیابی هــا نشــان می دهــد 
خشــونت  و  پلیــس  مخــدر،  مــواد  بــه  تنهــا  نمی تــوان  را  کاهــش  ایــن  اســت.  کاهش یافتــه 
گذشــته  شــبه نظامیان در فاوالهــا نســبت داد، چــون فرســایِش ســرمایه اجتماعــی در دهه هــای 
گــر قاچــاق مــواد مخــدر نبــود زندگــی در  در جاهــای فراوانــی اثبــات شــده اســت،3 ولــی بی گمــان ا

فاوال سرزنده تر و همبستگی اجتماعی پایدارتر می بود.

سرمایه اجتماعی میان گروهی
گــر خشــونت، پیونــد و روابــط دروِن اجتماعــات را فرســایش دهــد، آیــا می توانــد پیوندهــای  ا
کنــد؟ آیــا شــمار و نیــروی پیوندهــا و برخوردهــا در بیــرون از  میــان اجتمــاع و بقیــه شــهر را تقویــت 

1. Mercedes de la Rocha
2. Mercedes Gonzalez de la Rocha (2001)

3.  Robert D. Putnam (2000); Robert D. Putnam, Robert Leonardi, and Raff aella Nanetti 
(1993).
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فــاوال بــر افزایــش پویایــی و جنبــش اثــر می گــذارد؟
 - اجتماعــی  پایــگاه  و  بیرونــی  پیوندهــای  میــان  نیرومنــد  ارتباطــی  داد  نشــان  مــا  مطالعــه 
گــروه نمونــه پژوهــش در همــه چرخه هــای زمانــی،  اقتصــادی وجــود دارد. به روشــنی در هــر 
هرچــه پیوندهــای فــرد بــا دیگــران در بیرون از فاوال بیشــتر بود، پایــگاه اجتماعی - اقتصادی اش 
کــم خانــوار اندازه گیــری می شــود(،  هــم باالتــر بــود )کــه بــا میــزان ســواد، شــمار لوازم خانگــی و ترا
کــه آیــا داشــتن  گرانووتــر1 ایــن را "قــدرت پیوندهــای ضعیــف "2 می نامــد.3 البتــه روشــن نبــود 
ســواد و درآمــد بیشــتر، مــردم را توانــا می ســازد تــا پیوندهــای بیشــتری در بیــرون از اجتمــاع 
ــه معنــای قرارگیــری بیشــتر  ــا داشــتن پیوندهــای بیشــتر در بیــرون از اجتمــاع ب ــا آی کننــد ی ــا  برپ
ایــن  و  دارنــد  خوبــی  درآمــد  و  مشــاغل  هســتند،  تحصیل کــرده   کــه  اســت  کســانی  برابــر  در 
ــا داشــتن روابــط بیــرون  ــرای زندگــی آن هــا باشــد؛ آی ــد الگوهــای بایســته ای ب ارتباطــات می توان
از اجتمــاع درهــا را به ســوی آمــوزش و مشــاغل بهتــر می گشــاید؟ شــاید همــه ایــن عوامــل باهــم 
گونــه ســرمایه اجتماعــی )درون گروهــی،  تأثیرگــذار باشــد. درهرصــورت، افزایــش خشــونت هــر دو 

کــرده اســت. میان گروهــی( را سســت 
ــی  ــتگی منف ــك همبس ــه ی ک ــدیم  ــود ش ــه  خ ــرای نمون ــی ب ــک دوگانگ ــه ی ــام متوج ــه پاتن در نظری
میــان ســرمایه اجتماعــی میان گروهــی و ســطح پایــگاه اجتماعــی - اقتصــادی بــود. بــر پایــه 
شــبکه های  و  اجتماعــی  کنشــگری های  در  بیشــتری  مشــارکت  کــه  کســانی  پاتنــام،  نظریــه 
کســانی بــا باالتریــن برتــری اجتماعــی– اقتصــادی باشــند ولــی مــا ایــن را  اجتماعــی دارنــد، بایــد 
وارونــه یافتیــم. چــون ایــن دســت آورد، وارونــه بســیاری از راه و روش پیشــین بــود، مــا آن را بــا 

تیزبینــی بیشــتر آزمودیــم.
راه رســیده، ســرمایه اجتماعــی  از  تــازه  بــرای مهاجــران  کــه  بــود  ایــن  آمــد  بــه دســت  آنچــه 
ــه نظــر می رســد  ــا اجتمــاع و شــهر یکپارچــه شــوند. ب ــه ب ک ــرد  ــاری می ک ــه آن هــا ی میان گروهــی ب
کــه باالتــر از آن، اجتماعــی شــدن درونــی،  کــه آســتانه ای بــرای مشــارکت اجتماعــی وجــود دارد 
کنشــگر محدودکننــده بــرای بــاال رفتــن از نردبــان اجتماعــی یــا بــه بیــرون از آن اجتمــاع  بــه یــك 
کــه در فصــل نهــم بیشــتر بــه آن پرداختــه ام. یــك بازنمــود بجــا دراین بــاره  رفتــن تبدیــل می شــود 
کــه  کســانی هســتند  کار می کننــد و شــب درس می خواننــد،  کــه در روز  کــه آن هایــی  ایــن اســت 
کمتــر می تواننــد بــه نشســت های اجتمــاع یــا پیونــد  بیشــترین احتمــال پیشــرفت را دارنــد ولــی 
کار در هفتــه دارد،  بــا دوســتان و همســایگان برونــد. بســیاری از مشــاغل ســاده نیــاز بــه شــش روز 

برخــی از ایــن مشــاغل، تنهــا یــک روز، آن هــم یــك هفتــه در میــان مرخصــی می دهنــد.
بــا اجتمــاع و حــس دل بســتگی  کارســاز  کــه تنگ تریــن پیوندهــای  کســانی  از ســوی دیگــر، 
کــه ازآنجــا بیــرون برونــد،  کمتــر مــی رود  گمــان  کــه بســیار  نیرومنــدی دارنــد، همان هایــی هســتند 

کافــی بــرای بــرون رفتــن را هــم داشــته باشــند. گرچــه تــوان مالــی  ا

1. Granovetter
2. The Strength Of Weak Ties
3. Mark Granovetter (1983)
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کنون گذشته و ا نتیجه گیری: هم سنجی 
و  مخــدر  مــواد  هیــچ   70 و   60 دهه هــای  فاوالهــای  در  کــه  کنیــم  گمــان  اســت  گمراه کننــده 
کاشاســا1 )یک گونــه مشــروب الکلــی برزیلــی(  خشــونتی نبــوده اســت. در آن زمــان مشــروب، 
گفتــم، ابــزاِر  کــه پیش تــر  وجــود داشــت و مــاری جوآنــا، مــواد مخــدِر اصلــی بــود. همان گونــه 
کنــون همه جــا  کــه ا کوکائیــن و اســلحه  خشــونت، ُمشــت، چاقــو یــا بطری هــای شکســته بــود و 

یافت می شود، به سادگی در دسترس نبود.
ــد  ــا " بودن ــا، "مافیاه کومب کاتا ــه در  ک ــت  ــا، می گف کومب کاتا ــه ام از  ــتان دیرین ــی از دوس ــر2، یک جی
ج می گذاشــتند و جشــن های  کنان ار ولــی بــه محلــه دســت درازی نمی کردنــد. آن هــا بــه ســا
باشــگاه جوانــان را بــه هــم نمی زدنــد. قاچاقچیــان مــواد و مصرف  کننــدگان مــواد هــم بودنــد امــا 
مــواد مخــدر بیشــتر ماری جوانــا بــود، آن هــا تفنگــدار نبودنــد و بــه حقــوق جامعــه چنگ انــدازی 

نمی کردنــد.
شــدند،  داده  جــا  مجتمع هــا  در  کنان  ســا و  شــد  نابــود  کومبــا  کاتا هنگامی کــه  می گفــت  او 
او  گرفــت.  انجــام  گواپــور  فراوانــی در  بدتــر شــد. تاخت وتازهــا و دســت درازی های  همه چیــز 
ُکشــتار زیــادی نمی خواهنــد، آن هــا در  کنــون قاچاقچیــان به راســتی خشــونت و  می گفــت " ا
گواپــور چیــره شــده اند، بچــه   ــر  کــه ب پــی فــروش مــواد مخــدر هســتند ". قاچاقچیــان ســختگیر 
کومبایی هــای پیشــین هســتند، ازایــن رو جیــر و همســایگانش تنهــا مانده انــد. از دیــدگاه  کاتا
کار  کنان را بــه هــم بریزنــد، آن هــا تنهــا می خواهنــد  او، قاچاقچیــان نمی خواهنــد زندگــی ســا
گــروه تبهــکار دیگــری بخواهــد بــر منطقه  کننــد، مگــر اینکــه  خودشــان را بکننــد و آرامــش را حفــظ 

آن هــا چیــره شــود.
کــردم.  گفتگــو  بــا آن هــا  کــه  گفتارهــای مردمــی اســت  ج و احتــرام موضوعــی چندبــاره در  ار
کنان فاوالهــای جامعــه  کوچکــی از نکته هــای بازگــو شــده بــرای ســا  ســخن های زیــر نمونــه 
ــا آن هــا و دیگــر  ــد قاچاقچیــان ب ــه فراخــور پیون ــه ب ک کنــون اســت  ــه پژوهــش درگذشــته و ا نمون

کنان مقایســه شــده اســت. ســا

• بــرای زمــان زیــادی، راهزنــان رهبــران بزرگــواری بودنــد، مــردم، همــه آن هــا را می شــناختند، 
پدرومــادر آن هــا را نیــز می شــناختند.

گروه هــای تبهــکار و قاچاقچیــان مــواد، پســرهایی از خــود محلــه بودنــد، اینجــا  • اندام هــای 
ج می گذاشــتند و  کارگــران ار بزرگ شــده بودنــد و مــا را می شــناختند، آن هــا بــه ســالمندان و 

آن هــا را نمی ترســاندند؛ تــا انــدازه ای از آن هــا پاســداری هــم می کردنــد.
ــا از بیــروِن محلــه باشــند. تبهــکاران بومــی  کســانی آشــنا باشــند ت کــه تبهــکاران،  • بهتــر اســت 

قابل اعتمادترنــد... مــن ترجیــح می دهــم از قاچاقچیــان یــاری بخواهــم تــا از پلیــس.
گران مــواد مخــدر رو بــه از میــان رفتن اســت. قاچاقچیان  کنان و ســودا • تعــادل لــرزان میــان ســا

کرده انــد. ج نمی گذارنــد، آن هــا به کارگیــری مــواد را در خیابــان آغــاز  دیگــر بــه هیچ کــس ار
یــك  به ســان  و  بزرگ تــر  و  بــزرگ  مــواد،  گری  و ســودا قاچــاق  گذشــته،  • در ده دوازده ســال 

1. Cachaca
2. Jair
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از  آن هــا  نمی شناســیم،  را  تبهــکاران  از  بســیاری  مــا  امــروزه  اســت.  سترگ شــده  دادوســتد 
گنــاه کار هســتید،  ــا  ــه شــما بی گنــاه ی ک ــه اینجــا می آینــد و اهمیتــی نمی دهنــد  جاهــای دیگــر ب

گذاشــته اید. پیــر یــا جــوان هســتید، یــا اینکــه زندگــی خــود را بــرای ســاختن ایــن محلــه 

گمنامــی قاچاقچیــان، آســان گیری قانــون نیــز رو بــه بیشــتر  کاهــِش احتــرام و افزایــش  همــراه بــا 
کــرد: "امــروزه مــردم آســان تر از ســی ســال پیــش  کــه نیلتــون روشــنگری  شــدن اســت. همان گونــه 
کنــش بیشــتری دارنــد و آنچــه  کنــون حاشــیه ای ها، آزادی  کنــار می آینــد. ا بــا رفتــار مجرمانــه 

کننــد." کنتــرل  ــا تــرس و وحشــت  آن هــا می خواهنــد انجــام می شــود و می  تواننــد محلــه را ب
دگرگونــی بــزرگ دیگــر، رونــد افزایشــی به کارگیــری مــواد مخــدر در درون فاوالهاســت. هنگامی کــه 
خریدوفــروش مــواد مخــدر آغــاز شــد، بســته بندی و فــروش بــه مــردم محله هــای دیگــر شــهر، یــك 
کوکائیــن مصــرف نمی کردنــد؛ ولــی به تازگــی،  راه پــول درآوردن بــود و مــردم در محلــه خودشــان 
کمــی  گروه هــای تبهــکار به جــای پــول مــواد می گیرنــد و در ســن بســیار  بســیاری از جوانــان 

معتــاد می شــوند.

منافع و مجازات
کوکائیــن  کاهــش ارزش  کتبــر 2008 و ژوئــن 2009 در ریــو دیــدم،  کــه در ا تازه تریــن دگرگونی هایــی 
بــه علــت افزایــش درخواســت بــرای مــوادی چــون قرص هــای روان گــردان و متامفتامیــن شیشــه 
کــه بــه روش شــیمیایی ســاخته می شــود. فــروش مــواد در ریــو دارد یــك راه دوطرفــه  اســت 
کوکائیــن بخرنــد و پســرهای فــاوال بــه  می شــود، جوان هــای خوش گــذران بــه فاوالهــا می رونــد تــا 
کار می کننــد  کــه بــرای قاچاقچیــان  کســانی  کننــد.  بخــش جنــوب می رونــد تــا روان گــردان  فراهــم 
بــا مــواد و پــاداش می گیرنــد.  کمتریــن دســتمزد همــراه  کمتــری می گیرنــد. برخــی  نیــز پــول 
بســیاری از پلیس هــا نیــز دســتمزدی انــدک دارنــد. ســرانجامش افزایــش زد و خــورد خشــمگین، 
کمتــر بــرای قاچاقچیــان مــواد و پدیــد آمــدن راه هــای دیگــِر بــه دســت آوردن پــول  دســتمزد 
کــه شــبه نظامیان و قاچاقچیــان از تهیدســتان باج گیــری می کننــد. مردمــی  ــه ای  اســت، به گون
کیفیــت زندگی شــان در فاوالهــا ازمیان رفتــه  کــه  کســانی  کــه زندگــی   آن هــا ازدســت رفته اســت و 
کوچکــی در یــک قمــار جهانــی بــزرگ هســتند. آن هــا به ســادگی فــدا می شــوند  اســت، بازیگــران 
بــازی بهره منــد می شــوند، در پنــت هاوس هــای  کــه از ایــن  کســانی  و جایگزیــن می گردنــد. 
باشــکوه خــود در ریــو، اروپــا و آمریــکا در آرامــش زندگــی می کننــد. مــردم تهیدســت در محله هــای 
کــه لوپــز ِدســوزا1  کارکردهــای شناخته شــده ای را بــه فرجــام می رســانند، همان گونــه  فقیرنشــین 
گســترده، در زنجیــره ارزشــی فــرآوری، پاالیــش، انبــار، پخــش و مصــرف )مــواد  می گویــد "به طــور 
مخــدر( در بازارهــای محلــی، ملــی و بین المللــی انجــام نقــش می کننــد."2 خشــونت بی رحمانــه 
مــواد  پلیــس و سیاســت های ضــد  کــرده، به طوری کــه  ایجــاد  را  آســان  انحرافــی  در فاوالهــا،  
مخــدر بــر پایین تریــن اجــزای زنجیــره اقتصــادی مــواد مخــدر متمرکــز می شــوند، درحالی کــه 

1. Lopes de Souza
2. Marcelo Lopes de Souza (2005)
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ــاالی راهبــری و ســودآوری رهاشــده اســت.1 رده هــای ب
گفــت: "آنچــه بایــد دربــاره ایــن جامعــه  کــه ام وی بیــل دربــاره بزهــکاری و مجــازات  همان گونــه 
ــاره مــواد مخــدر و جنــگ  ــه پرســش های خشــونت و جنایــت تنهــا درب ک کنیــد ایــن اســت  درك 
کوچکــی  دزدیده انــد و دزدان  کــه چیــز  کســانی بــه زنــدان می رونــد  افــزار نیســت. در برزیــل، تنهــا 

بــزرگ آزادنــد."2
کــه زمــان و بردبــاری  مــن واپســین فرازهــای ایــن فصــل را از زبــان نیلتــون بــه پایــان می بــرم 
کــرد و بــا تــوان بــه ریشــه پرســمان پرداخت: فراوانــی را بــرای روشــنگری واقعیــت بــرای مــن صــرف 

ــر قاچــاق مــواد دارنــد، قاچاقچیــان و دالالن  کــه بیشــترین پاســخگویی را در براب "کســانی 
گســترش مــواد  کســانی بــا تــوان و نفــوذ فــراوان بــرای  کوچــك نیســتند... پاســخ گویان اصلــی 
ــا بهره منــدی از مصونیــت سیاســی،  در انــدازه پهنــاور و انــدازه بی شــمار هســتند. ایــن افــراد، ب
پــول، نفــوذ و قــدرت را در دســت دارنــد... آن هــا و سیاســتمداران مســئول دشــواری های مــا در 

پیونــد بــا مــواد در اینجــا هســتند."

1. Patrick Neate and Damian Platt (2006)
2. M.V. Bill (2006)
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گیــر و حقــوق بشــر، حقــوق مدنــی و سیاســی را  حکمروایــی مردم ســاالرانه، حقــوق شــهروندی فرا
گرچــه بیشــتر  نمی تــوان از جســتار فقــر جــدا دانســت؛ رهایــی از نیــاز، بنیادی تریــن حــق اســت، ا

گرفتــه می شــود. نادیــده 
در روزگار دیکتاتــوری نظامــی برزیــل، پیــکار بــرای حقــوق شــهروندی و "حــق داشــتن حقــوق "، 
کــه میــان  ســال های 196۵ و 1974 تصویــب  بســیار ویرانگــر بــود. در یک رشــته قوانیــن اساســی 
شــد، انتخابــات بــرای شــهرداری، فرمانــداری و ریاســت جمهــوری متوقــف شــد. مخالفــان رژیــم، 
همــواره دســتگیر، شــکنجه و ناپدیــد می شــدند. بااین وجــود، حــق شــهروندی بــرای فقــرای 
کنان فاوالهــا بــه راهپیمایــی اعتراضــی نمی پیوســتند.  شــهری، یــك پرســمان بــاارزش نبــود. ســا
کــه شــکم  زمــان و نیــروی آن هــا صــرف زنــده مانــدن می شــد و نگرانــی بنیــادی آن هــا ایــن بــود 

کننــد. بچه هایشــان را ســیر 
در دهــه نخســت ســده بیســت و یکــم، مردم ســاالری برزیــل از دیــدگاه تهیدســتان شــهری 
کنان فاوالهــا، از دیــد خودشــان همچــون شــهروندان واقعــی شــمرده  چگونــه اســت؟ آیــا ســا
آیــا  اســت؟  شــده  بهتــر  تابه حــال  دیکتاتــوری  پایــان  از  آن هــا  محلــه  و  زندگــی  آیــا  شــده اند؟ 

اســت؟ تکامل یافتــه  آن هــا  مشــارکت  و  سیاســی  گاهــی  آ و  دانــش  دل بســتگی ها، 
کــه بــرای طبقــه محــروم، بیســت ســال ســرکوب سیاســی در روزگار فرمانروایــی  بــه نظــر می رســد 
ــوق  ــی از حق ــراه بی بهرگ ــه هم ــاالرانه ب ــول مردم س ــه اص ــاور ب ــال ب ــت س ــش از بیس ــا بی ــی ب نظام
کــه پیش تــر بــه آن  کامــل جایگزیــن شــده اســت. دموکراســی بســیاری از چیزهایــی را  شــهروندی 
گیــری و برابــری در برابــر قانــون هنــوز هــم  کــرده اســت امــا دربــاره فرا هــم فکــر نمی شــد، شــدنی 
کامــل  ــا فقــرای شــهری از منافــع شــهروندی  گــذار به درســتی طــی نشــده اســت. هنــوز مانــده ت

بهره منــد شــوند.
گسســته بــوده اســت. از ســال 1889 تا آغــاز جمهوری در  تجربــه برزیــل از دموکراســی، پی درپــی و 
گتولیــو وارگــوس1 آغــاز شــد، برزیــل مــزه دموکراســی را چشــید. دموکراســی  کــه دیکتاتــوری   ،1930

1. Getúlio Vargus
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کشــید،  در ســال 1946 دوبــاره پــا پــس  کشــید و ایــن شــرایط 18 ســال تــا ســال 1964بــه درازا 
کــرد. پــس ازآن بــرای 20 ســال،  کودتــای نظامــی همــه حقــوق دموکراتیــك را منســوخ  هنگامی کــه 
کامــل، دموکراســی سراســر ســرکوب شــد. از آن هنــگام در برزیــل پی درپــی،  یعنــی یــك نســل 
گسســته در  ایــن دموکراســی  نشــانه های  اســت.  بــاز متوقــف شــده  و  دموکراســی روی داده 

ــان اســت. یافته هــای پژوهشــی مــن نمای
کــه  بــود  گیــری  فرا نگرانــی   ،1968-69 ســال های  در  مــن  بررســی  نخســتین  هنــگام  در 
ــی  ــش رادیکال گرای ــون،  ــروت پیرام ــا ث ــی ب ــو دوگانگ ــیده، در پرت ــران تازه رس ــینان و مهاج زاغه نش
گــروه مرجــع ایــن تهیدســتان شــهری، شهرنشــین های ثروتمنــد  کننــد. برخــالف انتظــار،  پیــدا 
کــه در  اطرافشــان در شــهر نیســت، بلکــه آن هــا خــود را بــا خانــواده و دوســتانی می ســنجند 
امیدوارانــه  و  بودنــد  خرســند  خــود  کــوچ  از  ریــو  زورآبادهــای  کنان  ســا مانده انــد.  روســتاها 

بودنــد. بهتــر  آینــده ای  چشــم به راه 
کــه  ــود  ــه خاطــر مــی آورم، او مــرد جوانــی ب ــو1 داشــتم را ب گیلبرت ــا  کــه در ســال 1968 ب گفتگویــی 
کومبــا ســکونت داشــت  کاتا در ســال 1961 به تنهایــی از شــمال شــرق بــه ریــو آمــده بــود و در 
او پرســیدم در حالی کــه  از  زادگاهــش زندگــی می کردنــد. هنگامی کــه  از  آشــنایانی  آنجــا  کــه در 
گــوا رودریگــو فرایتــاس2 و خدمــات همگانــی موجــود  هــرروز خانه هــای پرشــکوه ثروتمنــدان در ال
ــدارد چــه  ــرق ن ــا حتــی آب لوله کشــی و ب کومب کاتا ــاالی جامعــه را می بینــد امــا  ــرای مــردم رده ب ب

احساســی دارد، پاســخ داد:

مقایســه  آن هــا  بــا  را  خــود  مــا  بردباریــم.  بســیار  تهیدســت ها  مــا  نیســت.  "این گونــه 
کار خدمتــکاری و نوکــری، بهتــر از دیگــر اعضــای خانــواده ام در  نمی کنیــم... حتــی در اینجــا بــا 
ــه ثروتمنــدان، نوبــت مــا  ــت ب کمــک دول ــم. پــس  از  ــه ای نداری ــی می کنــم. مــا عجل روســتا زندگ

خواهــد بــود. دوره مــا نیــز خواهــد رســید."

دگرگونی های سیاسی
کــه برآمــده از دگردیســی بــه دموکراســی در ســال 198۵ و قانــون  دگرگونی هــای سیاســی ژرفــی 
ــه دار مــن  ــود، در دوره پژوهــش مــن روی داد. پژوهش هــای دنبال ــو در ســال 1988 ب اساســی ن
کاردوســو )2003 - 199۵( آغــاز شــد  هنــگام نخســتین فرمــان رئیــس جمهــور فرنانــدو هنریــك 
و هنــگام فرمــان دوم رئیــس جمهــور، لوئیــز ایناســیو لــوال دا ســیلوا3 )11-2003( پایــان  یافــت. 
دگرگونی هــای  ایــن  بااین حــال،  بــود.  بســیار  ســتیزهای  دســتاورد  برزیــل  سیاســی  دگرگونــی 
کنان فاوالهــا دگرســانی چندانــی ایجــاد نکــرد  بــزرگ، در بســیاری از ســویه های زندگــی روزانــه ســا

ــر و برخــی نیــز بهتــر شــد. ــی به طورکلــی برخــی چیزهــا بدت ول
کــه در دوره  کســانی  از حقــوق، در میــان  بازگشــت دموکراســی، حــس محرومیــت  از هنــگام 
ــر  ــد افزایــش یافتــه اســت. فرزنــدان و نوه هــای آن هــا تحصیل کرده ت ــوری زندگــی می کردن دیکتات

1. Gilberto
2. Lagoa Rodrigo Freitas
3. Luis Ignácio Lula da Silva
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گاه تــر شــده اند و بنابرایــن، هــم دچــار بدگمانــی و هــم امیدوارتــر شــده اند. از  و از نظــر سیاســی آ
کــردم، دموکراســی برزیــل از دیــد  گفتگــو  کــه مــن بــرای ایــن پژوهــش بــا آن هــا  کســی  دیــد هــزاران 
رفتــاِر برابــر در چارچــوب قانــون، پشــتیبانی در برابــر آســیب و پاســخگویی بــه نگرانی هــای آن هــا، 

راه درازی در پیــش دارد.
کــه نیازهــای یک ســوم جمعیــت شــهری خــود را نادیــده  کــه دولــت مردم ســاالرانه ای  روشــن اســت 
ــا  کــه ب ــا دســتگاه دولتــی، پلیــس اســت  می گیــرد، آســیب پذیر اســت. تنهــا پیونــد قانونــی مــردم ب
تفنگ های ُپر درون فاوالها می شــوند و شــعار آن ها  "نخســت تیراندازی ســپس پرســش "1 اســت.

چهار موضوع پدیدار شده
داســتان ها، تاریخچه هــای زندگــی  و بررســی  پاســخ های میدانــی در پژوهش هــای مــن، نشــان 
از روندهــای امیدبخــش دارد امــا درعین حــال بیانگــر ســرخوردگی از دموکراســی پــس از پایــان 

کــه مــن در اینجــا بــه آن هــا می پــردازم عبارت انــد از: دیکتاتــوری اســت. چهــار دســتمایه ای 

کــه فقــرا  1. ناامیــدی از دموکراســی: دموکراســی دوبــاره پــس از دیکتاتــوری، آن گونــه 
و  داشــتند ســودها  امیــد  کــه  آن گونــه  و  نســاخت  توانمنــد  را  آن هــا  داشــتند،  امیــد 

بــرای اجتماعــات محلــی آن هــا نداشــت. منافعــی 
2. فســاد، حامــی پــروری و پارتی بــازی: سوءاســتفاده های ســنتی از قــدرت و امتیــازات 
کاهش یافتــه بــود، دوبــاره بــا برگشــت نظــام  کــه پــس از فرمانروایــی نظامــی تاانــدازه ای 
کــرده  کنــون بــه نظــر می رســد در همــه ســطوح حکومــت رخنــه  چندحزبــی آغاز شــده و ا

اســت.
ــه فزاینــده ای در  ــوری به گون ــان دیکتات 3. شــهروندی، حقــوق و وظایــف: از هنــگام پای
نســل های پی درپــی، مــردم بیشــتری پنــداره حقــوق و وظایــف )تعهــدات( شــهروندی 
ــا  ــا مشــارکت پوی ــه ب ک ــد  ــاور دارن را دریافتنــد و خــود را ســزاوار حقوقشــان می داننــد و ب

می تــوان بــر تصمیمــات دولــت اثرگــذار بــود.
اندیشــه  یــك  به عنــوان  بــه دموکراســی  ژرف  بــاور  باوجــود  بــاور -رفتــار:  گسســت   .4
تحصیل کرده هــا  جوانــان،  اســت،  کمتــر  همیشــه  از  سیاســی  مشــارکت  آرمــان،  و 
کمتریــن  بــه دولــت بدگمــان هســتند و  از همــه بیشــتر  گاه تریــن نســل سیاســی  آ و 

دارنــد. را  مشــارکت 

در پیونــد بــا هریــك از ایــن مــوارد، از پرســش های سیاســی پژوهــش پیمایشــی ســال های 1969، 
2001 و 2003، یک رشــته پاســخ جمع بنــدی شــده اســت؛ نمونــه تصادفــی پژوهــش ســال 1969 
کــه 29۵ نفــر از فرزنــدان و 1۵8 نفــر  کــه 600 مصاحبه شــونده آغازیــن داشــت و نمونــه ســال 2001 
گفتگــو بــا یــک نمونــه تصادفــی تــازه در ســه  از نوه هــای آن هــا را در برداشــت. در ســال 2003، 
محلــه موردبررســی افــزوده شــد؛ از هــر محلــه 400 نفــر و 24 نفــر دیگــر، یعنــی روی هم رفتــه 1224 
گــون  گونا گروه هــای  کــه بــا درآمیختــن   گفتگــو اســت  نفــر برگزیــده شــدند. ایــن زیرگروهــی از 2182 

کــه بــدون توجــه بــه دلیــل آن صــورت  کاری دارد  Shoot first, Ask Questions Later .1: اشــاره بــه اقــدام و انجــام عجوالنــه 
می گیــرد. )مترجمــان(
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کــه در دنبالــه می آیــد فراهــم  مــی آورد. بــرای درک ســنجش  داده هایــی را بــرای بخش هایــی 
میــان نســل ها، دانســتن میانگیــن ســنی آن هــا بــه مــا یــاری می کنــد، 36 ســال، میانگیــن ســنی 
ــود؛ میانگیــن ســنی آن هــا در 2001 نزدیــک 64 ســال،  ــه تصادفــی آغازیــن در ســال 1969 ب نمون
میانگیــن ســنی بچه هــای آن هــا در ســال 2001 نزدیــک 40 ســال و نوه هــای آن هــا 24 ســال بــود.

ناامیدی از دموکراسی
کنــون در 74 ســالگی در پــادره میگوئــل1 زندگــی  کردیــم و ا کومبــا او را دیــدار  کاتا کــه در  تیوســوزا 

ــه بازگــو می کنــد: ــی را این گون ــدی از دموکراس ــد، ناامی می کن

کاندیداهایــی پیــدا می شــوند  "سیاســت این گونــه اســت: در زمــان انتخابــات، همیشــه 
کــرد. همیشــه  کــه پــس از انتخابــات، ناپدیــد می شــوند. ایــن هیــچ گاه تغییــر نکــرده و نخواهــد 
گزیــرم. آن هــا نویدهــای فراوانــی می دهنــد و  این گونــه بــوده اســت. مــن رأی می دهــم چــون نا
کاری نمی کننــد. در هنــگام انتخابــات، آن هــا بــه محلــه مــا می آینــد، بنرهــای بــزرگ بــر  هرگــز 
ــان یافــت، ناپدیــد می شــوند  روی ســاختمان ها افراشــته می کننــد، هنگامی کــه همه پرســی پای

و هرگــز برنمی گردنــد."2

گزینــش شــهردار  کــه مــردم بتواننــد آشــکارا بــرای  بــا بازگشــت بــه دموکراســی، ایــن امیــد بــود 
و رئیس جمهــور خــود رأی بدهنــد، فقــرای شــهری بتواننــد پاســخگویی رســمی وعده هــای 
کننــد، تأثیرگــذاری بیشــتری بــر تصمیمــات دخیــل در زندگــی  خــود داشــته  انتخاباتــی را پیگیــری 
بــرای بهبــود محلــه خــود  گفتگــو  باشــند و به این ترتیــب توانایــی چانه زنــی نیرومندتــری در 

داشــته باشــند.
در  صدایــی  کــه  نمی کننــد  احســاس  کردیــم  گفتگــو  آن هــا  بــا  مــا  کــه  مردمــی  بااین حــال، 
تصمیم گیــری داشــته باشــند، آن هــا تنهــا یک صــدای نهفتــه هســتند. آن هــا افزایــش پذیــرش 
در یــک بــازی عادالنــه  را در میــان مقامــات دولتــی احســاس نمی  کننــد. آنچــه آن هــا می بیننــد 
کــه هــردوی آن هــا همچنــان  کیفــر پلیــس و دادوســتد گران مــواد مخــدر اســت  در پنــاه بــودن از 
اجتماع هایشــان را دچــار وحشــت )تــرور( می کننــد. درحالی کــه دموکراســی دوبــاره بــه تهیدســتان 
ــه حتــی  ک ــی آن هــا احســاس نمی کننــد  ــودن را داده اســت ول ــی ب شــهری، ارزِش شــهروند قانون
ــه مــا -  شــهروندی نیمــه رســمی هســتند. آن هــا "شــبه شــهروند" باقــی می ماننــد. بیشــتر نمون
گفتنــد "پایــان دیکتاتــوری پیامــد چشــمگیری بــرای  79 درصــد مصاحبه شــوندگان آغازیــن - 
ــاال و  ــه ب ــد پاییــن ب ــا این یــک دوگانگــی بنیــادی میــان دی زندگــی آن هــا نداشــته اســت".3 همان

دید باال به پایین است.

1. Padre Miguel
گفتگو با تیو سوزا )Tio Souza( در آپارتمان او در پادره میگوئل )Padre Miguel(، جوالی 2004.  .2

3. پرســش ایــن بــود: "آیــا پایــان دیکتاتــوری و بازگشــت بــه دموکراســی، تأثیــرات عمــده ای بــر زندگــی شــما داشــته  اســت؟" در یــک 
کــه هیــچ تأثیــری  گفتنــد  کــه نمی داننــد و 66 درصــد  گفتنــد  کل مصاحبه شــوندگان اصلــی، 17 درصــد  دســته بندی دقیق تــر از 
کــه اصــاًل هیــچ تفاوتــی در زندگی شــان بــه وجــود نیامــده اســت. ایــن نتیجه گیــری شــگفت آور  گفتنــد  نداشــته  اســت و 18 درصــد دیگــر 
کــه معتقدنــد بازگشــت  ک سیاســت گذاران، ســازمان های غیردولتــی و فعــاالن اســت  اســت و متناقــض بــا متــون علمــی و ادرا

دموکراســی بــه نفــع طبقــه پاییــن مــردم اســت.
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کــه بــه پرســش دگرگونــی زندگــی پــس از دیکتاتــوری پاســخ مثبــت دادنــد، پرســیدیم  کســانی  از 
کمتــر از یک ســوم )32%(، دگرگونی هــای مثبــت،  کــه زندگــی آن هــا چــه دگرســانی  داشــته اســت؟ 
کمتــر از یک چهــارم  ماننــد آزادی بیشــتر و افزایــش شــفافیت دولــت را نــام بردنــد؛ درحالی کــه 
کاهــش توانایــی  کمتــر و  کمتــر، امنیــت و آرامــش  )23%( دگرگونی هــای منفــی، ماننــد مشــاغل 
کــه همه چیــز در روزگار دیکتاتــوری بهتــر  کردنــد  چانه زنــی را نــام بردنــد. بســیاری نیــز تنهــا تأییــد 
کنونــی  گفتمــان  بــود. ایــن دیــدگاه در مصاحبه هــای عمیــق و نیمــه منظــم نیــز بــود. ایــن بــا 
دربــاره دل تنگــی بــرای نظــم و قانــون رژیم هــای خودکامــه در آمریــکای التیــن همخــوان اســت. 
کــرد نشــان  کشــور آمریــکای التیــن  گــزارش پیمایــش تــازه ســازمان ملــل بــر روی 19 هــزار تــن در 18 
ــر یــک  کنــد ب ــه منافــع اقتصــادی را تأمیــن  ک ــه بیشــتر مــردم، یــك رهبــر خودکامــه را  ک می دهــد 
کــه ایــن حــس  گزینشــی ترجیــح می دهنــد. بررســی های التیــن اوبارومتــرو1 نشــان می دهــد  رهبــر 
کمتــری دارد ولــی بســیاری از  گســترش  کشــورهای آمریــکای التیــن  در برزیــل نســبت بــه دیگــر 

کنتــرل شــهر را بــه تبهــکاران باختــه اســت. کــه دولــت،  جملــه نیلتــون بــر ایــن باورنــد 
بــرای بررســی بیشــتر ایــن چالــش، مــا از همــه پاســخ دهندگان پرســیدیم "زندگــی خــود را در 
روزگار دیکتاتــوری نظامــی بــا زمــان پــس از دیکتاتــوری چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ چــه چیزهایــی 
گفتــه می شــد،  کــه بیشــتر از همــه  بهتــر یــا همان گونــه مانــده و یــا بدتــر شــد؟" بهبودهایــی 
کیفیــت مســکن  کنــون بهتــر شــده اســت(؛  کــه ا گفتنــد  شــامل حمل و نقــل همگانــی )80 درصــد 
کیفیــت  بهتــر شــدن  )نــه  آمــوزش  بــه  )76درصــد(؛ آب و بهداشــت )76 درصــد(؛ دســتیابی 

آمــوزش( )71 درصــد( بــود.
گفتنــد، بهتــر شــده اســت؛ 32  ارزیابــی  چندوچونــی اقتصــاد نیــز ناهمســان بــود: 44 درصــد 
گفتنــد، بدتــر و از دیــد 14 درصــد آن هــا، هیــچ دگرگونــی ای نبــوده اســت. 68 درصــد  درصــد 
کــه آیــا  کــه ایمنــی شــخصی و خانوادگــی بدتــر شــده اســت. ایــن پرســش ســودی نداشــت  گفتنــد 
گــذر زمــان، چــون هنــگام  از دیــد آن هــا ایــن دگرگونی هــا بــه برگشــت دموکراســی پیونــد دارد یــا بــه 
کم وبیــش همــه پاســِخ پیش بینی شــده "نمی دانــم "  کــه  گاه شــدیم  پیش آزمــون پرسشــنامه آ

می دادنــد.
ــه  ــا هنگامی ک ــود ام ــن ب ــه 1960 روش ــه ده ــبت ب ــهروندی نس ــوق ش ــی از حق گاه ــدن آ ــتر ش بیش
زمــان  برابــر  در  کــه  گفتنــد  درصــد   69 شــد،  پرســش  حقــوق  آن  به کارگیــری  و  انجــام  دربــاره 
اهــداف خــوب دولــت  بــه  بــاور  بیشــتری می کننــد. حتــی  دیکتاتــوری احســاس طردشــدگی 
کمتــر شــده بــود. در ســال 1969 نزدیــک 61 درصــد نمونــه مــا  نیــز از زمــان پایــان دیکتاتــوری 
کنــد "؛  کوشــش می کنــد دشــواری های مــردم را درك و چاره گــری  کــه "دولــت  گمــان می کردنــد 

گمانــی داشــتند. درحالی کــه در 2001 و 2003، تنهــا 38 درصــد چنیــن 
از دیــدگاه نظــری، هــر چــه ســطح حکومــت بــه مــردم نزدیک تــر باشــد، پاســخگوتر و بیشــتر 
را  پرســش  ایــن  دریابیــم  را  ایــن  درســتی  و  راســتی  اینکــه  بــرای  بــود.  خواهــد  یاری دهنــده 

کشــور آمریــکای التیــن، بــه  کــه شــامل 20،000 مصاحبــه در 18  Latin Obarometro .1: یــک نظرســنجی عمومــی ســاالنه اســت 
نمایندگــی از بیــش از 600 میلیــون نفــر اســت. ایــن مشــاهده توســعه دموکراســی، اقتصــاد و جوامــع را بــا اســتفاده از شــاخص نگــرش، 

رفتــار و عقیــده بررســی می کنــد. )مترجمــان(
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دولت شــهری،  شــهردار/  شــهر،  انجمــن  ســوی  از  گذشــته،  ســال  چنــد  در  "آیــا  پرســیدیم: 
کارگزاری هــای توســعه بین الملــل  ــت فــدرال و  ــت اســتانی، رئیــس جمهــور/ دول ــدار/ دول فرمان
کســانی دیگــر  کشــورهای آمریــکای التیــن و غیــره( بــه شــما یــا  )ماننــد بانــك جهانــی، بانــك توســعه 
گســترده ترین پاســخ از ســوی هــر ســه نســل و نمونــه تصادفــی  ــا آسیب رســیده اســت؟"  ــاری ی ی
کــه "دولــت هیــچ اثــری بــر زندگــی  مــا  گونــه نزدیکــی بــرای همــه ســطوح سیاســی ایــن بــود  تــازه بــه 
کمکــی بــه آن هــا  کــه بــه آن هــا آسیب رســیده اســت تــا اینکــه  نــدارد " و برداشــت بیشــتر ایــن بــود 
شــده باشــد. نمــودار 8-1 ســنجش برداشــت مصاحبه شــوندگان اصلــی در هــر ســطح از دولــت 

را نشــان می دهــد.

گون دولت بر پایه سودمند یا زیان آور بودن گونا نمودار 8-1. مشاهدۀ سطوح 

کمتــر از ســوی شــهر یــا دولــت بــود  کمــك بیشــتر و آســیب  در مجمــوع، برداشــت مــردم، دریافــت 
کــه دولــت هیــچ تغییــری در زندگــی  آن هــا ایجــاد نکــرده اســت. فرزنــدان  گفتنــد  ولــی بیشــتر 
کمتــری را در ارزیابی هــای خــود داشــتند ولــی حتــی در  مصاحبه شــوندگان اصلــی حــس منفــی 
کارگزارهــای بین المللــی را آسیب رســان می دانســتند  میــان آن هــا، بیشــتر افــراد، دولــت فــدرال و 
ــه  کمك کننــده. آن هــا باالتریــن نمــره تأییــد را بــه حکومــت محلــی )3۵ درصــد( و پــس ازآن ب ــا  ت

دولــت )29 درصــد( دادنــد.
کــه دولــت بــه هیــچ روشــی بــر آن هــا تأثیــر نداشــته  همه گیرتریــن پاســخ در همــه نســل ها ایــن بــود 

کــه یــك چالــش اساســی بــرای برنامــه دموکراتیك اســت. اســت 
ــرای  ــم ب ــر ه ــت س ــته، پش گذاش ــن  ــه س ــا ب ــِل پ ــان نس ــد، در می ــه ش گفت ــتر  ــه پیش ک ــه  همان گون
ــردم  ک ــو  گفتگ ــا  ــا آن ه ــه ب ک ــی  ــد. مردم ــی می ش ــار دل تنگ ــوری اظه ــون روزگار دیکتات ــم و قان نظ
کرده انــد و آن قــدر دســتخوش  شــاهد فســاد بوده انــد، نامزدهــای فراوانــی بــه آن هــا خیانــت 
کــه زندگی شــان امن تــر و  گذشــته و زمانــی را داشــتند  کــه هرازگاهــی آرزوی  خشــونت بوده انــد 
کشــورهای  کســب درآمــد برایشــان آســان تر بــود. چنیــن پیداســت ایــن حــس در برزیــل یــا دیگــر 

گیــر اســت. کــه از رژیم هــای خودکامــه بــه مردم ســاالری رســیده اند، فرا آمریــکای التیــن 
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فساد، حامی پروری و پارتی بازی
گرفــت، ناچــار بــود  کــه در ســال 1979 دولــت را بــه دســت  حــزب تجدیــد همبســتگی ملــی1 
گرفتــه، یعنــی جنبــش دموکراتیــک  ــا  ــازه پ ــف ت ــر حــزب مخال ــی در براب ــرای پشــتیبانی انتخابات ب
کنــد. از ســرگیری برخــی سیاســت، راه را بــرای بازگشــت بــه سیســتم سیاســت  برزیــل2 مبــارزه 
کــه بیشــتر حامــی پــروری و خویشــاوند ســاالری و  کــرد  حامــی پــروری پیــش از 1964 همــوار 
پارتی بــازی خوانــده می شــد. ایــن روش دربرگیرنــده دادوســتد آرا در برابــر امتیــازات، قــرارداد 
ــا افزایــش هزینه هــای دولتــی در هنــگام ریاســت جمهــوری  ــود. ایــن ب ــا منصب هــای دولتــی ب ی
کــه پــس از مــرگ نابهنــگام تانکــردو ِنــِوس3 رئیــس جمهــور شــد، از مهــار بیــرون شــد.  ژوزه ســارنی، 
کنگــره،  گرچــه او به وســیله  کــرد. ا ــا بــود و خــود را وقــف رفــاه همگانــی  کســی زیــرک و توان ــِوس  ِن
برگزیــده  شــده بــود، چــون رژیــم نظامــی نمی خواســت ریســك یــك همه پرســی آزاد را بپذیــرد 
ــان دوره ریاســت  ــرد. او پیــش از پای ک ــی ایــن سیاســت رفــاه همگانــی محبوبیــت او را فــراوان  ول
گونــه دیگــری  گــر او زنــده مانــده  بــود، دموکراســی برزیــل بــه  جمهــوری مــرد و بســیاری می گوینــد ا

تکامــل می یافــت.
سیاســت حامی پــروری یــك هنجــار شــد و در دهــه 1990 بــا وجــود برخــی اصالحــات موفــق، 
حامــی پــروری همچنــان ادامــه یافــت. فقــرا همچنــان ناتــوان ماندنــد. اســکات ماین وارینــگ آن 
گرچــه فقــرا شــاید بخشــی از پشــتیبانی سیاســت مداران  را به گونــه ای تیزبینانــه بازگــو می کنــد: "ا
کننــد ولــی ایــن را نمی تــوان فرآینــد یکپارچگــی فقــرا بــا نظــام دانســت. ایــن ســازوکار  را دریافــت 
کــه  تقویــت وابســتگی بــود، نمی تــوان آن را مقتــدر ســازی دانســت." مــن بــا او هم داســتانم 
ســاختار امــروزی حامــی پــروری بدتــر از خریــد ســنتی رأی هاســت، چــون ایــن ریخــت نویــن 
کمینــه نخبــه  ــه ســود  "مشــروعیت شــکننده نظــام مردم ســاالری را محــدود می کنــد و بیشــتر ب
کارکــرد  کــرده و از راه  کارکــرد حرفــه ای ناتــوان  اســت تــا بیشــینه فقــرا، بنابرایــن دولــت را بــرای 

کارآمــد می کنــد."4 سســت و راه حل هــای نادرســت، برنامه هــای اجتماعــی را نا
ایــن سیســتم حمایتــی قدیمــی، حتــی در اوج دیکتاتــوری، بــرای فاوالهــا در برابــر رأی، منافعــی 
گفتگــو می کردنــد. ایــن  کــه انجمن هــای ســکنه فاوالهــا بــرای ایــن منافــع  را بــه همــراه داشــت 
مــواد  گروه هــای  اندک انــدک  بــا چیــره شــدن  از میانــه دهــه 80،  فقــرا  بــرای  امتیــاز  مجــرای 
ــه  گذاشــت. همان گون ــه بســته شــدن  ــه فزاینــده ای رو ب گون ــه  ــر انجمن هــای ســکنه، ب مخــدر ب
ــر روی شــبکه های اجتماعــی و بزهــکاری نشــان  ــازه خــود ب ــاس۵ در پژوهــش ت کــه دســموند آری
کــه بــر انجمن هــای ســکنه چیــره شــده اند، یک راســت بــا نامزدهــا  گران مــواد  داده اســت، ســودا
گــردآوری می کننــد و بــه آن هــا می دهنــد و  گفتگــو می کننــد و رأی هــای دلخــواه خــود را از مــردم 

ــد.6 ــازات می گیرن ــرای خــود امتی ــر آن ب در براب

National Renewal Alliance .1: یک حزب سیاسی محافظه کار در برزیل. )مترجمان(
2. Brazilian Democratic Movement
3. Tancredo Neves
4. Scott Mainwaring (1999; 1995) and Juan Forero (2004)
5. Desmond Arias
6. Enrique Desmond Arias (2006a)
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کنــد.  کنان پاســبانی  کــردن ایســتگاه های پلیــس در فاوالهــا نمی توانــد از حــق رأی ســا برپــا 
کــه بیــرون برونــد و وارد اجتمــاع محلــی  گفتــم، پلیس هــا می ترســند  کــه پیش تــر  همان گونــه 
کالدیــرا1،  ترســا  می ماننــد.  حفــاظ دار  پنجره هــای  پشــت  زندانــی  یــک  ماننــد  آن هــا  شــوند. 
بــا شــیوایی دربــاره ایــن دوگانگــی، در نوشــته اش بــه نــام "شــهر دیوارهــا "2 ســخن می  گویــد.3 
گران مــواد بــر انجمن هــای ســکنه چیرگــی یافته انــد، توانســتند بــه مــردم  ازآنجایی کــه ســودا
ــه ریــز بازگویــی شــده  کادر ادامــه ب ــه نامــزد دلخــواه آن هــا رأی دهنــد )کــه در  ــا ب ــد ت فشــار بیاورن
کنــد. پــول  اســت(، بــدون اینکــه پلیــس، دســتگاه دادرســی یــا هــر ســطحی از دولــت پادرمیانــی 
گروه هــا ی بزهــکار از جنگ افــزار  فــراوان حاصــل از مــواد مخــدر و بهره منــدی بی چون وچــرای 
کنــد. ایــن  ُکشــنده خــود، می توانــد تــا باالتریــن تــراز از بلندپایــگان را وادار بــه همدســتی بــا آن هــا 

پســرفت همــه در بــاور بــه دموکراســی  اســت.

چگونه سردمداران مواد مخدر رأی ها را در اختیار می گیرند
کتبــر 2008 بــرای دو هفتــه در ریــو  هنگامی کــه پیــش از انتخابــات شــهرداری و انجمــن شــهر در ا
ــدوق رأی   ــه صن ــه ب ــا چگون ــز آن ه ــش ناچی گزین ــاوال،  ــه ف ــوزه انتخابی ــه در ح ک ــم  ــودم، دریافت ب
کــه مــن تابه حــال  ریختــه می شــود. نمایــش یکــی از بدتریــن تهدید  هــای دموکراســی انتخاباتــی 

گران مــواد و نامزدهــا بــود. دیــده ام، قرارومدارهــای میــان ســودا
ــی درون  ــرای رأی ده ــی از بدتریــن تهدیدهــا ب ــه یک ک ــد  کردن ــو  ــرای مــن بازگ ــا ب کنان فاواله ــا س
ــپس  ــد و س ــتد می کنن ــتمداران دادوس ــا سیاس ــدر ب ــواد مخ گران م ــودا ــه س ک ــود  ــن ب ــا ای فاواله
کــه هرکســی یــك عکــس از برگــه رأی خــود  گران می گفتنــد  بــرای تحویــل دادن رأی هــا، ســودا
بگیــرد، تــا ســپس ببیننــد او بــه همــان نامــزد دلخــواه آن هــا رأی داده اســت یــا نــه. مــردم بــا 
گوشــی ندارنــد،  کــه  کســانی  گران، بــرای  گوشــی خــود ایــن عکس هــا را می گیرنــد و ســودا دوربیــن 
ــه  کســی از رأی دادن ب ــر  گ ــه آن هــا امانــت می دهنــد. ا ــرای ایــن منظــور ب گوشــی های خــود را ب
کشــته  کتــك بخــورد یــا حتــی  گــروه مــواد مخــدر ســرباز زنــد، شــاید  نامــزد تعیین شــده به وســیلۀ 
ــماره دارد  ــك ش ــزد ی ــر نام ــاال، ه ــوادی ب ــل بی س ــه دلی ــه ای ب ــری رایان ــتم رأی گی ــود. در سیس ش
و هنگامی کــه رأی دهنــده آن شــماره را انتخــاب می کنــد، چهــره نامــزد بــه همــراه نــام حــزب 
سیاســی او نمایــش داده می شــود. مــردم بایــد از ایــن تصویــر عکــس بگیرنــد. هنگامی کــه آن هــا 
دکمــه رأی را فشــار دهنــد، تصویــر ناپدیــد می شــود و دســتگاه بــرای رأی دهنــده پــس ازآن آمــاده 

اســت.4

شهروندی، حقوق و وظایف
کســان  گفتگوهــا،  نیســت. در  منفــی  آزادی هــا، همــه چیــز  و  زمینــه حقــوق  بااین وجــود در 
فراوانــی، بارهــا از آزادِی  بیــاِن نورســته، به عنــوان یکــی از دســتاوردهای بــزرگ دوبــاره مــردم پــس 

کردنــد. از 198۵ یــاد 

1. Teresa Caldeira
2. City of Walls
3. Teresa P. R. Caldeira (2000)

کتبر سال 2008 در نوابرازیلیا برای من توضیح دادند. 4. این سیستم را دوناریتا و دخترش سیمونی در 3 ا
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کویتونگو زندگی می کند در 2003 می گوید: کنون در  که ا کومبا  کاتا ماریا فرناندز1، 66 ساله از 

گــر بــا یــك  گذاشــت. پیش تــر، ا کــه بــر همــه مــا تأثیــر  "پایــان دیکتاتــوری موهبتــی بــود 
گفتگــو بــا مــن بــه اینجــا می  آمدیــد، مــن نمی توانســتم هیــچ ســخنی بگویــم،  ضبط صــوت بــرای 
کســی می توانــد ســخن بگوییــد. آزادی ایــن  متوجــه هســتید؟ امــروز این گونــه نیســت، هــر 

گفتــن داریــم." اســت، مــا آزادی ســخن 

کــه مــن در دنبالــه دربــاره  ماریــا فرنانــدز بــه حقــوق خــود رســید. بــا وجــود موافقــان و مخالفانــی 
ــان آورد )دســت کم  ــه زب ــا اندیشــه خــود را ب کنــون ایــن آزادی را دارد ت آن هــا بحــث می کنــم، او ا

کــه مربــوط بــه مــواد مخــدر نیســت(. دربــاره مســائلی 
ایاالت متحــده  شــهرهای  در  را  محلــی  گروه هــای  مردمــی  جنبش هــای  داشــتم  هنگامی کــه 
سیســیفوس2  کوشــش  بــا  هماننــد  را  تهیدســت  مردمــان  جنبش هــای  می کــردم،  بررســی 
کــوه  کوشــش بــرای بــاال بــردن یــک  تخته ســنگ تــا نــوک  کــه زندگــی اش در  افســانه ای دیــدم 
کنونــی ماننــد همــان نیــروی  کــه پــس از رســیدن دوبــاره بــه پاییــن می غلتیــد.3 رویــه  می گذشــت 
کامــاًل  کوشــش بــرای مهــار یــک نیــروی همیشــگی نیســت، ایــن رویــه،  گرانــش اســت؛ نیــازی بــه 
بــا نهادهــای اجتماعــی در پیونــد اســت. بارهــا شــاهد ســتیز یــک اجتمــاع محلــی بــرای نگهــداری 
کــه اجتمــاع و محلــه را بــه دو بخــش، پاره پــاره  کشــیدن بزرگراهــی بــودم  یکپارچگــی خــود در برابــر 
کننــد. بــا بهره منــدی  گــردآوری زبالــه در درون محلــه جلوگیــری  می کــرد، یــا از برپایــی یــك جــای 
کــه ســائول آلینســکی4 )کــه راهبردهــای اتحادیــه  از روش هــای ســازمان دهی اجتمــاع محلــی 
ــی  ــای محل کنان اجتماع ه ــا ــرد، س ک ح  ــر ــرد( آن را مط کار ب ــه  ــی ب ــاع محل ــرای اجتم ــری را ب کارگ
گســترش داد، به طوری کــه  کــه پایــۀ حمایتــی آن هــا را  کوچکــی بــه دســت آوردنــد  پیروزی هــای 
برنــده  گــذرا  گونــه  بــه  و دســت کم  گرفتــه  را در دســت   توانســتند مســائل چالش برانگیزتــری 

شــوند.۵
آنچــه ســرانجام در ایــن شــهرهای ایاالت متحــده، هنگامی کــه ایــن جنبــش همگانــی بــه پایــان 
کــه همه چیــز بــر همــان  مــدار  رســید روی داد و هیچ کســی بــه آن توجهــی نداشــت، ایــن بــود 
بــر پایــه همــان برنامــه اولیــه ســاخته شــد.  نخســتین چرخیــد و بزرگراه هــا و تصفیه خانه هــا 
کــه زدوده نشــد، حــس پیــروزی مــردم ناتــوان بــر افــراد قدرتمنــد بــود. ایــن حــس غــرور  چیــزی 
کــه مشــارکت داشــت، درونــی شــده بــود و هیچ چیــز نمی توانســت ایــن مــردم را وادار  در هرکســی 
کــه انگیــزه آن هــا هیــچ ارزشــی نــدارد. مــن مــرد ســالمندی  ــاره بــه ایــن بــاور برســند  ــا دوب کنــد ت
کــردم و باافتخــار یــك نشســت رودررو  گفتگــو  کــه در سانفرانسیســکو بــا او  را بــه یــاد مــی آورم 

1. Maria Fernandes
کنونــی( بــود. او بــه  Sisyphus.2: ســیزیف یــا سیســیفوس قهرمانــی در اســاطیر یونــان اســت. ســیزیف پادشــاه افیــرا )کورینتــوس 
کــه در آن می بایســت ســنگ بزرگــی را تــا نزدیــک قلــه ای ببــرد و پیــش  علــت خودبزرگ بینــی و حیله گــری بــه مجازاتــی محکــوم شــد 

از رســیدن بــه پایــان مســیر شــاهد بــاز غلتیــدن آن بــه اول مســیر باشــد و ایــن چرخــه تــا ابــد بــرای او ادامــه داشــت. )مترجمــان(
3. Janice E. Perlman (1983a)
4. Saul Alinsky
5. Saul David Alinsky (1969; 1971)
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چشــمانش  کردنــد!"  صــدا  آقــا  مــرا  "آن هــا  گفــت  هنگامی کــه  می کــرد.  بازگــو  را  شــهرداری  بــا 
کســی در جایــگاه قــدرت، او را بــا  کــه  می درخشــید. ایــن نخســتین بــاری در زندگــی اش بــود 

کــرده بــود.1 احتــرام خطــاب 
ــاِد آن دم  در سانفرانسیســکو انداخــت.  آنچــه مــن در ریــوی پــس از دیکتاتــوری دیــدم مــرا بــه ی
کمیــت  کــه حتــی فســاد آشــکار یــا بی منطق تریــن حا گــذار دوبــاره بــه دموکراســی چیــزی بــود  در 

نمی توانســت آن را از میــان ببــرد و آن حــس برخــورداری از حقــوق شــهروندی بــود.
برچیــده شــدن دیکتاتــوری،  از  پــس  فــاوال  کنان  بــرای ســا روبه جلــوی دیگــر  و  برجســته  گام 
کــه در ســال 1969 از همــه  شناســایی جدایــی میــان حقــوق و تکالیــف بــود. یکــی از مــواردی 
کــه بــا آن هــا در فاوالهــا زندگــی می کــردم، توانایــی تمایــز  کســانی  کــه  ک تــر بــود، ایــن بــود  دردنا
کــه برجســته ترین تکالیــف آن هــا  میــان حقــوق و تکالیــف را نداشــتند. آن هــا بیشــتر می گفتنــد 
گفتــه ای  به عنــوان شــهروندان، پیــروی از قانــون، احتــرام بــه مقامــات و سخت کوشــی اســت. بــه 

دیگــر، در اندیشــه آن هــا هیــچ جدایــی میــان ایــن دو نبــود.
ــد خــود  ــم، از دی کردی گفتگــو  ــه از هــر ســه نســل  ک کم وبیــش همه کســانی  گفتگوهــای 2001،  در 
کننــد. در میــان حقــوق، بیشــترین اشــاره  می توانســتند برجســته ترین حقــوق و وظایــف را بیــان 
بــه دسترســی بــه مراقبت هــای بهداشــتی، آمــوزش و آزادی حرکــت بــود. دســتمزد و دریافــت 
بیمــه بیــکاری و پــس ازآن حــق برخــورد و رفتــار محترمانــه و شایســته، بیشــترین فراوانــی را 
داشــت. در برشــمردن ایــن حقــوق، ناهمســانی های ناچیــزی میــان نســل ها بــود، افــراد پیرتــر 
کیــد بیشــتری بــر بیمــه بیــکاری و مراقبت هــای بهداشــتی داشــتند، فرزنــدان بــر روی آمــوزش  تأ

ــد.2 ــل بودن ــری قائ ــرای آزادی رفت وآمــد برت ــد و نوه هــا ب ــز بودن کار متمرک و 
ــون " را برجســته تر از همــه می دانســتند. وظیفــۀ  ــد تکالیــف، هــر ســه نســل "پیــروی از قان از دی
ج  کــردن و پــاس داشــتن تکالیــف حرفــه ای " برتــری دوم بــود و پــس ازآن بــرای نوه هــا "ار "کار 
بــه  عمــل  نیــز  فرزنــدان  می رفــت.  شــمار  بــه  باارزشــی  وظیفــه  نیــز   " همســایه ها  بــه  نهــادن 
تعهــدات را بــه تکالیــف افزودنــد و مصاحبه شــوندگان آغازیــن "راســت گویی و درســتکاری " را 

می دانســتند. تکلیــف 
نقشــه های  در  دگرگونــی  بــر  گواهــی  نیــز،  تکالیــف  و  حقــوق  میــان  تمایــز  شــناخت  توانایــی 
گفتمــان همگانــی شــد  شــناختی3 مــردم بــود. مفهــوم "حقــوق شــهروندی" تنهــا هنگامــی درون 
کــه  گشــایش حکومــت دیکتاتــوری رو بــه نابــودی بــود. این یــک جنبــش مردمــی بــود  کــه دوره 
کــه به عنــوان مجموعــه ای از حقــوق و تکالیــف بــه  درخواســت حقــوق داشــت. "شــهروندی " 
شــمار می رفــت، درســت پیــش از 198۵ و چندیــن ســال پــس ازآن، در جوش وخــروش سیاســت 

گفتمــان همگانــی شــد. عمل گرایــی، وارد 

1. Janice E. Perlman (1983b)
اولویــت مهــم پدیــدار  یــک  به عنــوان  قابــل خریــداری و حرفــه ای  2. در هــر ســه نســل، مراقبت هــای بهداشــتی در دســترس، 
ک شــده اســت، بیشــتر  کــه سیســتم بیمارســتان دولتــی ریــو تــا چــه انــدازه دهشــتنا شــدند. بــر پایــه مشــاهده های مــن دراین بــاره 
کــه مــردم در آنجــا می میرنــد ". هیــچ " قــدرت مــوازی " بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی  کــه "ایــن بیمارســتان جایــی اســت  می شــنیدم 

بــه دلیــل بانــد مــواد مخــدر وجــود نــدارد.
3. Cognitive Maps
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ــاز و حقــوق تهیدســتان  ــر رهایــی از نی ــی ب گفتمــان شــهروندی پافشــاری چندان  بااین همــه در 
گنینــو1  کــه صاحب نظــر سیاســی برزیلــی، اِولینــا دا ــه  ــری نبــود. همان گون ــه براب ــرای رســیدن ب ب

بازگــو می کنــد:

"بــدون داشــتن حقــوق بنیــادی، همچــون درآمــد مناســب، بهداشــت، آمــوزش و امنیــت، 
و  محلــی  سیاســی  دســتگاه های  در  خ دنده هایــی  چر ماننــد  همچنــان  ریــو  شــهری  فقــرای 
گونه هــای نویــن حامی پــروری، آن هــا را روغــن کاری می کنــد. مفاهیــم  کــه  منطقــه ای هســتند 
گســترش فراوانــی در میــان فاوالهــا نیافــت،  ــا "شــهروندی نویــن"3، هرگــز  "نبــود شــهروندی"2 ی
چــون شــرایط و مشــکالت زندگــی هرگــز بــه آن هــا اجــازه پرداختــن بــه ایــن تجمــالت را نــداد. از آن 
ــراد دانشــگاهی،  گروه هــای سیاســی و اف ســو، دیگــر بازیگــران ماننــد ســازمان های غیردولتــی، 
گان نویــن پرداختنــد، تــا بازدارنــدگان واقعــی ســاختاری بــر ســر راِه مشــارکت  بــه آفریــدن واژ

ــد."4 کنن ــی را آشــکار  ــع همگان ــرای تخصیــص مناب ــد تصمیم گیــری ب ــتان در فراین تهیدس

کامــل"6 نــام  مردم شــناس پــرآوازه، جیمــز هولســتون۵، از برزیــل به عنــوان یــك "دموکراســی نا
ــدگاه او، شــهری شــدن شــتابان برزیــل، باعــث افزایــش چشــمگیر در تقاضاهــای  ــرد. از دی می ب
کــرد. پژوهــش او در  کمرنــگ  کــه مفهــوم ســنتی شــهروندی را  شــهر و درخواســت منابــع آن شــد 
کــه در پیــکار بــرای عضــو شــدن  فاوالهــای ســائوپائولو "شــهروندی شورشــی"7 را نشــان مــی داد 
در یــک دولــت مــدرن اســت. او دگرگونــی در معنــی شــهروندی را به عنــوان خواســت های نویــن 
گســترش حــوزه مفهومــی و شــکل های نویــن محرومیــت از جملــه قرارگیــری در برابــر  پیوســته بــا 
کــه  کــه منافــع آن را از میــان می بــرد. او اســتدالل می کنــد  خشــونت مرگبــار تحلیــل می کنــد 
گســترش و فرســایش شــکل  "پایه هــای شــهروندی شورشــی در برخــوردگاه ایــن فرآیندهــای 

گرفتــه اســت."8
امنیــت شــخصی  برگزیــده می شــوند،  برزیــل  بــه شــیوه دموکراتیــك در  کــه  رهبــران سیاســی 
کار شایســته یــا آزادی هــای مدنــی را فراهــم نکرده انــد. میــراث  کافــی بــرای  شــهروندان، دســتمزد 
شــکاف میــان اربــاب و بــرده  هنــوز در تعامــالت و دادوســتدهای روزانــه نمایــان اســت. در صــِف 
کســی خوش پــوش بــا  کــه هنگامــی  کارگــزاری اداری یــا بانک هــا دیــده ام  ســازمان های دولتــی، 
کاهــش،  کنــار بایســتند. بــا وجــود  کــه دیگــران  پوســت روشــن می رســد، چشمداشــت ایــن اســت 
چشمداشــت چنیــن تبعیضــی همچنــان زیــاد اســت. نمونه هــای آن در زندگینامــۀ خــود نوشــته 
کــه در فــاوالی پرایــادو پینتــو  بندیتــا داســیلوا9، فــراوان اســت؛ داســیلوا زن سیاه پوســتی بــود 
کنگــره ملــی و مجلــس ســنا  زاده شــد و از رهبــری اجتمــاع محلــی بــه نمایندگــی انجمــن شــهر، 

1. Evelina Dagnino
2. Lack of Citizenship
3. New Citizenship
4. Evelina Dagnino (2003), 5.
5. James Holston
6. Incomplete Democracy
7. Insurgent Citizenship
8. James Holston (2008)
9. Benedita da Silva
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رســید. او ســپس معــاون فرمانــدار و پــس از آن فرمانــدار ایالــت ریــو و ســرانجام در دوره نخســت 
ــوال در 2003 معــاون امــور اجتماعــی شــد.1 ریاســت جمهــوری ل

نباشــند، در  یــا  باشــند  گاه شــده  آ از حقــوق خــود به عنــوان شــهروند  کنان فاوالهــا چــه  ســا
مانده انــد.  اقتصــادی  و  اجتماعــی  سیاســی،  میــدان  مراتبــی  سلســله  مرتبــه  پایین تریــن 
کنشــگر  ــه  ــر نابرابــری به مثاب ــاالی"2 برزیلی هــا در براب ــاری و "رواداری ب ــه بردب برخــی نوشــتگان ب
چگونگــی ادامــه  چنیــن شــکاف اجتماعــی ژرفــی اشــاره دارنــد. از دیــد مــن، مانــدگاری نابرابــری، 
گــر تهیدســتان،  نشــان دهنده تاریخچــه دور و دراز محرومیــت و نخبه گرایــی3 در برزیــل اســت. ا
گمــان خــروش و شــورش آن هــا بیشــتر می شــد  کــرده بودنــد،  برابــری یــا حتــی احتــرام را تجربــه 

کارهــای روزانــه خــود هســتند. کنــون، آن هــا هیــچ اعتراضــی نمی کننــد و ســرگرم  ولــی ا
کــه تهیدســتان شــهری در برابــر بی عدالتــی بی تفــاوت هســتند.  گرچــه ایــن بــدان معنــی نیســت  ا
اینکــه چــرا بی عدالتــی و بی حرمتــی اخالقــی منجــر بــه خشــم فیزیکــی یــا شــورش های سیاســی 
کار بســتن و ســؤ  کــه ایــن دیــدگاه از درون، نیــرو و توانــی نــدارد. بــه  نمی شــود، بــه ایــن بازمی گــردد 
کار هیــچ جایگاهــی  اســتفاده از قــدرت همچنــان حقــی انحصــاری اســت و تهیدســتان بــرای ایــن 
گفــت "جانیــس، چــه می توانیــم بکنیــم؟ تنهــا  کــه زنــی در نوابرازیلیــا بــه مــن  ندارنــد. همان گونــه 
پلیس هــا نیســتند، قاضــی و سیاســتمداران هــم خــود را بــه راه دیگــر می زننــد و جیب هایشــان 

را پــر می کننــد."
عمــل  در  ولــی  پذیرفته انــد  را  دموکراســی  فاوالهــا  کنان  ســا درحالی کــه  یعنــی  ناتوانــی  حــس 

اســت. نپذیرفتــه  را  آن هــا  دموکراســی 

گسست باور - رفتار
کــه دولــت بیشــتر از  بــا وجــود اینکــه وعــده شــهروندی شکســته شــد و ایــن برداشــت هســت 
پشــتیبانی، آســیب رســانده اســت و چیــز فراوانــی دگرگــون نشــده، امــا بــاور بــه اندیشــه های 

دموکراســی در میــان تهیدســتان شــهری در هــر نســل رو بــه فزونــی اســت.
یــك نمونــه چشــمگیر، ســنجش انــدازه پذیرفتــه شــدِن الگــوی دموکراســی مشــارکتی اســت. در 
گــذار شــود  ســال 1969 و دوبــاره در 2001 مــا پرســیدیم، "آیــا تصمیمــات بایــد بــه سیاســتمداران وا
کننــد؟" ایــن پرســمان در متــون دموکراســی برزیــل  یــا همــه برزیلی هــا درگرفتــن آن مشــارکت 
گروه هــای برچســب  کــم دربــاره رهیافــت آرمان هــای مشــارکت دموکراتیــك در  نیســت، یــا بســیار 
کــه دگرگونــی را  خــورده و انــگ خــورده نوشته شــده اســت. مــن شــواهد چشــمگیری یافتــم 
نشــان می دهــد. در هنــگام دیکتاتــوری تنهــا 34 درصــد شــرکت کنندگان در پژوهــش بــر ایــن 
کنــون ایــن میــزان در  کننــد. ا کــه همــه برزیلی هــا بایــد در تصمیم ســازی شــرکت  بــاور بودنــد 
میــان فرزنــدان و نوه هــا بــه ترتیــب 88 و 90 درصــد اســت. نمــودار8-2 پیشــرفت ایــن دگرگونــی 

در نگرش هــا را نشــان می دهــد.

1. Benedita da Silva, Medea Benjamin, Maisa Mendonça (1997)
2. High Tolerance
3. Elitism
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کننــد« و مقایســه پاســخ ها  نمــودار 8-2. بــاور بــه آرمان هــای دموکراســی )درصــد موافقیــن بــا »همــۀ برزیلی هــا بایــد مشــارکت 
در ســال 1969 و در ســه نســل در ســال 2001(.

پاســخ های  به وســیلۀ  شــهروندان  مشــارکت  بــه  بــاور  پیوســته  افزایــش  دربــاره  یافته هــا  ایــن 
کــه بــر ایــن بــاور  کســانی  گــروه، درصــد  نمونــه تصادفــی ســال 2003 تقویــت شــد. در میــان ایــن 
کننــد "، از 34 درصــد در 1969 بــه  81 درصــد در 2003  کــه "همــه برزیلی هــا بایــد شــرکت  بودنــد 
کــه ارزشــمند شــدن مشــارکت تنهــا بــه  افزایــش یافــت. ایــن رضایــت بخــش بــود چــون نشــان داد 

ــدان شــرکت کنندگان پژوهــش آغازیــن مــن محــدود نشــده اســت. فرزن
افزایــش هماننــدی در پاســخ های بلــه بــه پرســش های پــس ازآن نیــز دیــده شــد:  "شــما بــاور 
کــه می توانیــد بــر دولــت تأثیــر بگذاریــد یــا فکــر می کنیــد چنیــن توانایــی نداریــد؟" درصــِد  داریــد 
کــه بــاور داشــتند می تواننــد بــر دولــت تأثیــر بگذارنــد، در نســل ها افزایــش یافتــه اســت. کســانی 

چنانکــه پیش بینــی می شــد، در ســرکوبگرانه ترین دوره دیکتاتــوری در ســال 1969، شــمارکمی 
پژوهــش  در  بگذارنــد.  تأثیــر  دولــت  بــر  می  تواننــد  کــه  می کردنــد  گمــان  فاوالهــا  کنان  ســا از 
کــه می تواننــد بــر تصمیمــات دولــت در  آغازیــن، 19 درصــد شــرکت کنندگان پاســخ "بلــه " دادنــد 
کوشــش های )گاه( پیروزمندانــه خــود در  آن هنــگام تأثیــر بگذارنــد، شــاید هنــگام ایــن پاســخ، بــه 
کــردن پله هــا تــا بــاالی  تأثیرگــذاری بــر دولــت محلــی بــرای انجــام لوله کشــی فاضــالب، ســنگفرش 
گــودال زهکشــی فکــر می کردنــد. در ســال 2001، درســت  تپــه یــا فراهــم آوردن مصالــح بــرای یــك 
کــه  گمــان می کردنــد  16 ســال پــس از بازگشــت دموکراســی، 30 درصــد مصاحبه شــوندگان اصلــی 
می تواننــد بــر دولــت اثرگــذار باشــند. ایــن شــمار در میــان فرزنــدان و نوه هــای آن هــا تــا نزدیــک بــه 
۵0 درصــد افزایــش یافــت. برداشــت توانمنــدی و اثربخشــی سیاســی در ایــن رونــد رو بــه فزونــی، 
کــه ۵0 درصــد فرزنــدان و نوه هــا برداشــت توانمنــدی و اثربخشــی  بــه تعــادل ۵0 درصــدی رســیده 
کــه به ســختی هواخــواه مشــارکت همــه برزیلی هــا بودنــد، دربــاره اینکــه  ندارنــد. همــان مردمــی 
کارگــر باشــد، دو دســته ۵0 درصــدی شــدند.  آیــا چنیــن مشــارکتی می توانــد بــر تصمیمــات دولــت 
ایــن رونــد در راه درســت خــود پیــش مــی رود ولــی تجربــه چیــز دیگــری را نشــان می دهــد. ایــن 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



291وهـم زادیـی از مـردم سـاالری

کــه در زمانــه  گذشــته نگر دربــاره نقــش خودکامگــی اســت  یافته هــا وارونــه برداشــت رمانتیســیزم1 
آن، هــم از دیــد نظــری و هــم عملــی مشــارکت در پایین تریــن تــراز بــود. در اینجــا ایــن ســخن 
کار بــرد  کنان فاوالهــا به عنــوان شــبه شــهروندان بــه  کینــگ2 را می تــوان بــرای ســا ــر  مارتیــن لوت
کــه بایــد باشــند و جایــی نخواهنــد  کــه می خواســتند، جایــی نیســتند  کــه آن هــا "جایــی نیســتند 

کــه پیش تــر هــم بودنــد، نیســتند." کــه می خواهنــد، بااین حــال آن هــا جایــی  بــود 
کاهــش بــاور بــه نیــات خیــر دولــت، جالب تــر  کارایــی سیاســی، باوجــود  افزایــش اعتمــاد و بــاور بــه 
کوشــش می کنــد  کــه آیــا فکــر می کنیــد "دولــت  بــه نظــر می رســد. هنگامی کــه از آن هــا پرســیدیم 
کنــد "، 6۵ درصــد در ســال 1969 و تنهــا 38 درصــد در  کــه مشــکالت شــما را بفهمــد و چــاره 
کــه بــه آن پرداختــه  2003، پاســخ، بلــه دادنــد. تصویــر جالبــی در حــال پدیــدار شــدن اســت 
نشــده اســت و آن بــاور بــه ســودمند بــودن مشــارکت بــا دولــت از یک ســو و نبــود اعتمــاد بــه 
ــه ایــن فصــل خواهــد آمــد  کــه در دنبال ــه  دولــت برگزیــده مــردم از ســوی دیگــر اســت. همان گون
کــه برزیلی هــا  )نمــودار 8-4(، ایــن دوگانگــی را می تــوان تاانــدازه ای بــا ایــن برداشــت پیونــد داد 
به گونــه ای ظرفیــت برگزیــدن نامزدهــای خــوب بــرای مدیریــت را ندارنــد و ازایــن رو داشــتن یــک 

ــاز می گــردد. دولــت فاســد بــه خــود آنــان ب
کارکردهــای سیاســی اســت. بنابرایــن مــن  آزمــون پایانــی و بنیــادی ایــن آرمان هــای سیاســی، در 
کنــون بینــدازم. دریافتــم  گونه هــا و ســطوح مشــارکت سیاســی آن زمــان و ا خواســتم نگاهــی بــه 
کنــش مشــارکت  کــه در بــاور بــه مشــارکت هســت، در  کــه هیچ گونــه افزایــش روشــنی، آن گونــه 

نبــوده و ســطوح واقعــی مشــارکت سیاســی پاییــن باقی مانــده اســت.
کوتاهــی پرکنــش بوده انــد ولــی از روی بی فایدگــی  برخــی ماننــد آالِارتــه3 از نوابرازیلیــا بــرای زمــان 

کنارکشــیده اند. او می گفــت: و پوچــی رأی دهــی به درســتی 

کار را دوســت نــدارم ولــی درگذشــته رأی  کــه رأی بدهــم. ایــن  "بی گمــان مــن نمی خواهــم 
ــاش و  ــتمداران، اراذل واوب ــه سیاس ک ــاورم  ــن ب ــر ای ــن ب ــده ام. م ــد ش ــا ناامی ــن باره ــی دادم. م م
ترســو هســتند. ولــی ایــن تنهــا بــه مــن بســتگی نــدارد، بنابرایــن مــن می توانــم پــا پــس بکشــم. 
کنــون در  ــه ا ک ــا  ــه، 6۵ ســاله از نوابرازیلی ــك نفــر رأی ندهــد مشــکلی نیســت." )آالِارت ــر تنهــا ی گ ا

ــد، 2004(. ــی می کن ــی زندگ ــش غرب ــده4 در بخ گران ــو  کمپ

کارنامــه دور و دراز سیاســت های از بــاال بــه پاییــن و تجربــه اش از  گفته هــای او بــا توجــه بــه 
گذشــته، منطقــی بــه نظــر می رســد ولــی رأی دادن تنهــا یکــی از راه هــای مشــارکت  ناامیدی هــای 
کــه  سیاســی اســت و او تنهــا دربــاره نســل خــودش ســخن می گویــد. جــدول 8-1 نشــان می دهــد 
گذشــته و حــال در  کارهــای سیاســی بــه دســت چــه نســل هایی انجــام شــده و  گونــه ای از  چــه 

آن مقایســه شــده اســت.

1. Romanticism
2. Martin Luther King
3. Alaerte
4. Campo Grande
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جدول 8-1. مشارکت سیاسی: 1969 و 2001 در هر سه نسل )به درصد(

آیا شما تابه حال:

19692001

مصاحبه شدگان 
اصلی

مصاحبه شدگان 
اصلی

نوه هافرزندان

4072397رأی داده اید؟

کرده اید؟ 122۵3127دادخواست یا توماری را امضا 

کرده اید؟ ۵121813در جلسات یا مبارزات سیاسی شرکت 

کارکرده اید؟ 6132020برای یک نامزد 

کرده اید؟ 191۵2112در یک راهپیمایی مشارکت 

کمتر است. نکته: اعداد مربوط به نمونه تصادفی در سال 2003 نیز همین الگو را نشان می دهد ولی درصد ها 

گروه هــای  خ مشــارکت در میــان  کنیــم آیــا در نــر کــه مشــخص  نخســتین پرســش بــرای ایــن بــود 
ســنی در دوره تاریخــی ســال های 1969 و 2001 ناهمســانی  هســت؟ نمونــه آغازیــن در ســال 
)کــه 16 ســاله و بزرگ تــر بودنــد( هــم ســنجی  بــا فرزنــدان و نوه هــای آن هــا در 2001  را   1969
کردیــم. میــزان رأی دهــی پدرومــادر در 1969 )40 درصــد( و فرزنــدان آن هــا در 2001 )39 درصــد( 
کــه در ســال 1969  تنهــا اداره هــای حــوزه  کم وبیــش هماننــد بــود، نکتــه درخــور توجــه ایــن اســت 
ــود. میــزان مشــارکت در راهپیمایــی  ــذاری ایالتــی ب ــات، انجمــن شــهر و مجلــس قانون گ انتخاب
کارهــای مربــوط بــه سیاســت های  کم وبیــش همســان بــود )19 درصــد و 21 درصــد(. در  نیــز 
کار بــرای  حزبــی ماننــد امضــای تومــار، شــرکت در نشســت های سیاســی یــا مبــارزات سیاســی و 
بــود و  گــروه ســنی ســه برابــر ســال 1969  بــرای همــان  نامزدهــا، ســطوح مشــارکت در 2001، 

این یــک دســتاورد آشــکاِر بازگشــت دموکراســی بــود.
گروه هــا )به اســتثنای   از همــه چشــمگیرتر و درخــور توجــه ، میــزان پاییــن انــواع مشــارکت در همــه 
میــزان رأی دهــی بــرای مصاحبه شــوندگان آغازیــن( بــود. ایــن نبــود مشــارکت فعاالنــه، نمــود 
بــدی بــرای میــزان آرزومنــدی بــاال در "مشــارکت همــه برزیلی هــا " و "آفرینــش دگرگونــی " دارد. بــا 
کســان 18-16 ســاله و  گاهــی از اینکــه رأی دادن بــرای مــردم 18 تــا 70 ســاله الزامــی اســت )بــرای  آ
کــه رأی دادنــد )کــه رواتریــن نمــود مشــارکت  کســانی  بــاالی 70 ســاله دلبخواهــی اســت(، درصــِد 

کمتــر از چشمداشــت بــود. سیاســی اســت(، بســیار 
بــر پایــه قانــون انتخابــات )کــه پــس از قانــون اساســی جدیــد در ســال 1988 تصویــب شــد(، 
کار دولتــی اســتخدام شــوند یــا از هــر ســازمان دولتــی  شــهروندان برزیلــی بــرای اینکــه بتواننــد در 
گواهی نامــه بگیرنــد، بایــد مدرکــی دال بر رأی دادن داشــته باشــند. رأی ندادن در ســه انتخابات 
کارت شناســایی فــردی  کارت ثبت نــاِم رأی دهنــده و دشــواری هایی بــرای  پی درپــی بــه ابطــال 
کارت شناســایی هویــت فــردی1 داشــته باشــند.  می انجامــد، چــون همــه برزیلی هــا بایــد یــك 
گرفتــن امتیــاز تلفــن،  گشــایش و اســتفاده از حســاب بانکــی،  کارت شناســایی بــرای  داشــتن ایــن 
کاال یــا خدمــات، پرداخــت قبــوض و صورت حســاب ها و تکمیــل هرگونــه دادوســتد  ســفارش 
کارت شناســایی ندارنــد، از نظــر  کــه  کســانی  ــا مالــی مورد نیــاز اســت. به طــور فشــرده،  رســمی ی

1. Cadastro De Pessoa Física
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کارت شناســایی در برزیــل زندگــی  حقوقــی جایگاهــی ندارنــد، مــن هنگامی کــه خواســتم بــدون 
کنــم، به درســتی متوجــه ایــن موضــوع شــدم.

گونــه ای اعتــراض بــه شــمار  کــه رأی نــدادن  چرایــی ایــن رأی  پاییــن، شــاید یکــی ایــن باشــد 
چنــدان  ســفید،  رأی  یــا  خالــی  رأی  انداختــن  گزینــه  داشــتن  وجــود  بــا  ایــن  ولــی  می آیــد 
متقاعدکننــده نیســت. برداشــت محرومیــت در میــان تهیدســتان شــهری بایــد بــرای آن هــا 
ــر  ــدارس و دیگ ــی، م ــاغل دولت ــدن از مش ــته ش گذاش ــار  کن ــزوا و  ــك ان ــه ریس ک ــد  ــاد باش ــیار زی بس

نــدادن می پذیرنــد. رأی  بــا  را  منافــع 
کــم اســت، مــن پاســخ  های داده شــدۀ  بــا دانســتن اینکــه تــراز رأی دهــی در میــان جوانــان بســیار 
ــات  ــا شــما در انتخاب کــه "آی ــه ایــن پرســش  ــر ب ــا افــراد 24 ســاله و بزرگ ت مــردم 24-16 ســاله را ب
گــروه جوانــان، از هــر ده نفــر تنهــا یــک نفــر )11 درصــد(  کــردم، در  پیشــین رأی دادیــد؟" مقایســه 
ــد،  گفتنــد، بلــه رأی داده ان ــر، از هــر ده نفــر، پنــج نفــر )47 درصــد(  و در افــراد 24 ســاله و بزرگ ت
همچنــان  مدنــی،  وظیفــه  پایه ای تریــن  دربــاره  افــراد  از  درصــد   ۵0 بی توجهــی  به هرحــال، 
گفتگــوی بلنــد بــا  گردهمایی هــا و  گــوش دادن بــه مــردم در  نشــانه ای از آشــفتگی اســت. مــن بــا 
کــه آن هــا را از صندوق  هــای رأی دور نگــه مــی دارد، بی اعتمــادی  آن هــا، فکــر می کنــم انگیــزه ای 
اســت نــه بی تفاوتــی آن هــا. جوانــان بهتریــن آمــوزش و دانــش را دارنــد، از نظــر سیاســی در میــان 
ــد  ــال از دی ــی بااین ح ــد ول ــارکت دارن ــه ارزش مش ــاور را ب ــترین ب ــد و بیش ــه داناترن ــل ها از هم نس
کلــی در  یافته هــای  از  پرســمان  قابل توجه تریــن  ایــن  دارنــد.  را  کمتریــن مشــارکت  سیاســی 

ــاور - رفتــار" می نامــم. گسســت ب کــه مــن آن را "  اینجاســت 

کسانی در چه چیزهایی مشارکت دارند؟ چه 
کارگــزار متفــاوت و  چشــم انداز مشــارکت سیاســی در ســطوح پاییــن بــر پایــه زمــان، جایــگاه و 
ــه نظــر  ــودم، ب کــه در دهــه 1960 در فاوالهــا شــاهد آن ب ــاالی مــردم  دگرگــون اســت. مشــارکت ب
گفتگوهــای مــن در ســال 2001، ازمیان رفتــه اســت. پژوهــش مــا  کــه تــا زمــان انجــام  می رســد 
بــود،  دربرگیرنــده یک رشــته پرســش ها دربــاره عضویــت )و رهبــری( در ســازمان های محلــی 
ــا  ُکنشــگری های شــرکت کنندگان بررســی آغازیــن در ســال 1969 را ب بنابرایــن مــن می توانســتم 

کنــم )نمــودار 3-8(. ُکنشــگری های فرزنــدان آن هــا در 2001 هم ســنجی 
درصــد عضویــت در هرگونــه انجمــن محلــی تک رقمــی شــده اســت، به جــز بــرای انجمن هــای 
ایــن  از  بــه 47 درصــد(. بخشــی  )از ۵3 درصــد  یافــت  کاهــش  تنهــا 6 درصــد  کــه  مذهبــی، 
دگرگونــی، رویــه معمــول زمــان، چــه در ســطح محلــی و چــه جهانــی، بــوده اســت. در فاوالهــا، 
هنگامی کــه پیــکار در برابــر بیــرون رانــدن و درخواســت خدمــات شــهری پایــه، چنــدان برجســته 
ــهر  ــی در ش ــه بازآفرین ــه زمین ــت هنگامی ک ــی درس ــود؛ ول ــازمان دهی ب ــه س ــری ب کمت ــاز  ــود، نی نب
کــه  گرایــش جهانــی  کاهــش یافــت. همچنیــن، آن  گرایــش بــه بازآفرینــی در محله هــا  فراهــم شــد، 
بــه بســیج همگانــی در دهــه 1960 بــرای اعتــراض عمومــی و همبســتگی دامــن مــی زد، بــا پایــان 
کــه  خودکامگــی در برزیــل در میانــۀ دهــه 1980 دیگــر چنــدان فعــال نبــود. ســرانجام، همان گونــه 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو294 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

ُکنشــگری های  کاهنــده ای بــر همــه  در فصــل پیــش آمــد، خشــونت در ایــن اجتماعــات تأثیــر 
ــد. کنان نبودن ــه دیگــر نماینــده ســا ک ــژه انجمن هــای ســکنه  محلــی داشــته اســت، به وی

کــه آیــا مشــارکت  مــن بســیار بــه انجمن هــای مردمــی عالقه منــد بــودم و می خواســتم بدانــم 
ــا شــاید  ــا آمادگــی بــرای مشــارکت سیاســی ی در انجمن هــا جایگزینــی بــرای مشــارکت سیاســی ی
کنان فاوالهــا، بــا پیوســتن بــه یــك ســازمان محلــی، از جنبــۀ سیاســی  هــردوی آن اســت؟ آیــا ســا
کار در انجمن هــا زمــان و توانایــی مشــارکت سیاســی  کوشــاتر شــده اند؟ و یــا  گاه تــر، عالقه منــد و  آ

را از آن هــا می گیــرد؟
ُکنشــگران سیاســی  بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش و پرســش بنیــادی، یعنــی این کــه "چــه چیــزی 
کــه از چهــار  را از دیگــران جــدا می کنــد؟"، یــك شــاخص مشــارکت سیاســی آمیختــه ســاخته شــد 
نامــزد و  یــك  بــرای  کار  شــاخص امضــای تومــار و بیانیــه، شــرکت در نشســت های سیاســی، 
کســانی را  گی هــای مشــترک  کــردم ویژ کوشــش  شــرکت در تظاهــرات ســاخته شــده بــود. ســپس 

کنــم. کــه امتیــازات باالیــی در ایــن شــاخص داشــتند تعییــن 
گرایــش و دانــش سیاســی( در  کــه مشــارکت سیاســی )بــه همــراه  گمــان مــن ایــن بــود  فرضیــه و 
برخــی مــردم باالتــر اســت، ماننــد اعضــای ســازمان های مدنــِی محلــی و شــبکه های اجتماعــی 
کــه زندگــی  کارهــای خودشــان اســت  کــه بــاور داشــتند به جــای سرنوشــت، ایــن  کســانی  فشــرده؛ 
کاســیاس )نــه در فاوالهــا( در پژوهش  کــه در لوتیامنتو هــای  آن هــا را می ســازد؛ مــردم خوش بیــن 
بایروهــا )بیشــتر فاوالهــا( در  لوتیامنتو  هــا و  کنان مجتمع هــا،  1969 زندگــی می کردنــد، و ســا
ُکنشــگرترند. نیمــی  کــه مردهــا و سفیدپوســت ها از دیــد سیاســی  گمــان بــردم  2001. همچنیــن 

کاوی داده هــا تأییــد و نیمــی دیگــر رد شــد. گمان هــا بــا وا از ایــن 
کــه درســت درآمدنــد عبــارت بودنــد از: )1( مــردان بیشــتر از زنــان مشــارکت داشــتند  گمانــی  چهــار 
کنان لوتیامنتو هــای  کاهــش یافــت(؛ )2( در 1969، ســا )گرچــه ایــن ناهمســانی در هــر نســل 

نمودار 8-3. مشارکت در اجتماع محله
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کنشــگرانه  ــدگاه  ــه دی ک ــانی  کس ــتند، )3(  ــارکت داش ــا مش کنان در فاواله ــا ــیاس بیــش از س کاس
کارهایشــان وابســته می دانســتند، نــه  گــرا( داشــتند، یعنــی ســرانجاِم  زندگــی خــود را بــه  )اختیــار 
کــه باالترین  کســانی  گزیــر، بــه لحــاظ سیاســی مشــارکت بیشــتری داشــتند؛ و )4(  بــه سرنوشــت نا
گرایــش  امتیازهــا را در ســنجش های خوش بینــی دربــاره آینــده داشــتند، بیشــتر از افــراد بدبیــن 

بــه مشــارکت داشــتند.
کــه عبــارت بودنــد  چهــار پاســخ نیــز پیونــد نامشــخص یــا وارونــه بــا پیش بینی هــای مــن داشــت، 
کنان  ــرد؛ )2( میــان ســا ــژاد هیــچ ناهمســانی  در ســطوح مشــارکت سیاســی ایجــاد نمی ک از )1( ن
کنونــی  کنان مجتمع هــا، لوتیامنتو هــا و بایروهــا در دوره  فــاوال در ســال 2001، در ســنجش بــا ســا
کــرده بودنــد(، هیــچ  کــه آن هــا در ســال 1969 زندگــی  )2001 و پــس ازآن در ســنجش بــا جایــی 
ناهمســانی  روشــنی در رویــه مشــارکت سیاســی نبــود؛ )3( عضویــت در ســازمان های اجتماعــی 
گرچــه پروتســتان های انجیلــی حتــی مشــارکت  ســکوالر )غیرمذهبــی( تفاوتــی ایجــاد نمی کــرد )ا
گونــه  کــه بــه  کمتــری داشــتند(1 و )4( شــبکه های اجتماعــی اثــرات وارونــه ای بــر مشــارکت داشــت 
کــه "شــبکه های میان گروهــی" بزرگ تــری داشــتند )پیوندهــای  کســانی  شــبکه بســتگی دارد. 
ــه در  ک ــانی  کس ــر و  ــی باالت ــارکت سیاس ــطوح مش ــون(، س گ گونا ــای  ــردم در زمینه ه ــا م ــی ب بیرون
کمتــری را نشــان  "شــبکه های درون گروهــی" )شــبکه های داخــل اجتمــاع( بودنــد، مشــارکت 

ــد.2 دادن
جنســیت  نداشــت،  مشــارکت  ســطوح  در  معنــاداری  کارگــری  به تنهایــی  نــژاد  درحالی کــه 
کارگــر بــود و آمیختگــی نــژاد و جنســیت یــک عامــل تعیین کننــده نیرومندتــر مشــارکت  تاانــدازه ای 
زنــان  و  امتیازهــای مشــارکت  باالتریــن  مــردان سفیدپوســت  بــود. در ســال 1969،  سیاســی 
کمتریــن امتیــاز را داشــتند. پــس از 34 ســال، در پژوهشــی در همــان محله هــا،  سیاه پوســت 
زنــان امتیــاز مشــارکت باالتــری در ســنجش بــا مــردان داشــتند )بــر روی همــان شــاخص ماننــد 
کننــده در مشــارکت  ســال 1969(، ولــی رنــگ پوســِت روشــن تر همچنــان یــك عامــل پیش بینــی 

ــود. سیاســی ب
عبــارت  داشــت  مشــارکت  ســطوح  بــا  فراوانــی  همبســتگی   کــه  پیش بینی نشــده  متغیــر  ســه 
بودنــد از: همســایگی و نزدیکــی محلــه  بــه محله هــای مســکونی مرفــه و مرکــز شــهر؛ شــناخت 

1. نبــود ارتبــاط میــان مشــارکت مدنــی و سیاســی، شــاید ناشــی از میــزان پاییــن عضویــت در انجمن هــای محلــی ســال 2001 باشــد 
ــزول  ــه تــک رقمــی ن گونه هــای آن به جــز همبســتگی مذهب هــا ب ــه برخــالف 1969 اســت. عضویــت در انجمــن اجتمــاع در همــه  ک

کاهــش یافتــه اســت. کــرد، یعنــی از ۵3 درصــد در ســال 1969 بــه 47 درصــد در ســال 2001 
کــه شــبکه های درون گروهــی  2. ایــن مباحثه هــای معروف تریــن مقالــه رابــرت پوتنــام )Robert Putnam( مبنــی بــر ایــن اســت 
لیونــاردی  رابــرت   ،)Robert D. Putnam( رابــرت د.پوتنــام بــه  اقتصــادی و سیاســی بیشــتر مرتبــط اســت،  بــا یکپارچگــی 
مشــخصی،  جوامــع  میــان  در  مــا  کنیــد.  مراجعــه   )1993()Raffaella Nanetti( نانتــی  رافائــال  و   )Robert Leonardi(
کــه فاوالهــا، لوتیامنتوهــا و بقیــه شــهر تقریبــًا به هم پیوســته هســتند(  کاســیاس )جایــی  کردیــم: مــردم  تفاوت هــای واضحــی را پیــدا 
کومبــا )در میانــه منطقــه جنــوب(، دارای ســطح باالیــی از شــبکه های بیرونــی بودنــد؛ درحالی کــه نوابرازیلیــا پایین تریــن  کاتا و 
کــه در ســال  کومبــا  کاتا ســطح شــبکه های بیرزونــی )و باالتریــن ســطح شــبکه های درونــی( را داشــت. جابه جایــی اجبــاری فــاوالی 
کنان مجتمع هــا ارتباطــات بیشــتری  کــه ســا گواپــور تأثیــر مثبتــی داشــته اســت، چرا کویتونگــو و  1970 نابــود شــد، بــه مجتمع هــای 
کــه نقــش مهمــی در جــذب مهاجــران  ج از اجتمــاع دارنــد. وحــدت و پیوســتگی اجتمــاع در فاوالهــا  بــا مــردم و موسســه های خــار

جدیــد در آغــاز داشــت، مانــع از حرکــت بــه بیــرون و رو بــه ترقــی برخــی از مــردم شــد.

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو296 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کــردن  گونه هــای آن؛ و قرارگیــری فــرد یــا خانــواده در برابــر خشــونت. بــاز  برچســب های ننــگ و 
کــرد. گزیده هــای زیــر را آشــکار  هریــك از ایــن عوامــل 

کومبــا و در میــان  کاتا کــه در فاوالهــای بخــش جنوبــی ماننــد  کســانی  نزدیکــی و همجــواری: 
گرایــش داشــتند و  گاهــی و مشــارکت سیاســی بیشــتر  ــه  آ ــد، ب ــر شــهر بزرگ شــده بودن طبقــۀ برت
کارگرنشــین شــمالی، از جملــه نوابرازیلیــا، و حتــی در ســرزمین های  کــه در بخش هــای  کســانی 

کمتــری داشــتند. پســت روســتایی بخش هــای پیرامونی تــر بزرگ شــده بودنــد مشــارکت 
گروه هــای میانــه و بــاالی جامعــه و بــودن در خانه هــای زنــان نجیــب زاده  داشــتن پیونــد بــا 
کــه مــادران آن هــا به عنــوان خدمتــکار خانگــی یــا پــدران آن هــا به عنــوان  و اربابــان )جاهایــی 
گشــوده و  گســترده تر رو بــه جهــان را بــرای ایــن افــراد  کارکــرده بودنــد( پنجــره  ســرایدار یــا نگهبــان 
گــذار بــه  کــرده و بــرای آن هــا  یــک الگــوی "شناســاندن خــود در زندگــی روزانــه "1 بــرای آنــان فراهــم 
کنــدن میــخ زندگــی از محلــه فرودســت را آســان تر می کنــد. بــرای  زندگــی در محله هــای رســمی و 
مــردم بخــش شــمالی یــا بایکســادا همانند ســازی و تغییــر رفتــار ظاهــری مــردم همچــون نحــوۀ 
کنان  گفتــن، ایســتادن، راه رفتــن، پوشــش و رفتــار بســیار دشــوار اســت. بســیاری از ســا ســخن 

ایــن بخش هــا هرگــز بــه مرکــز شــهر یــا بخــش جنــوب نرفته انــد.
کــه  می کنــد  برپــا  را  میان گروهــی"  "شــبکه های  جنــوب  بخــش  در  شــدن  بــزرگ  همچنیــن، 
کارهایشــان انجــام شــود و بــا  کنان فاوالهــا را بــه افــراد دارنــده فوت وفــن پیونــد می دهــد تــا  ســا
کــه هنگامــی رفتــار ناعادالنــه ای بــا آن هــا می شــود یــا نیــاز بــه  کســانی می تواننــد در پیونــد باشــند 
یــاری دارنــد، می تواننــد بــه آن هــا پنــاه ببرنــد. پژوهــش مــا اثــرات درســت و نیرومنــد همجــواری 
کنان را نشــان داد. متغیرهــای موثــر بــر فاوالهــا ماننــد انــدازه،  و ســودهای آن در زندگــی ســا
ــته  ــا نداش ــی آن ه ــنی در زندگ ــای روش ــتاورد و پیامده ــی، دس ــاختار درون ــا س ــی ی ــگاه قانون جای
کارگــر باشــد.  اســت، همچنیــن قاچــاق و دادوســتد مــواد نیــز نتوانســته در پویایــی فــردی بســیار 
در ایــن میــان نزدیکــی بــه افــراد توانمنــد و ثروتمنــد تأثیــر بیشــتری بــر افزایــش میــزان مشــارکت 

سیاســی در میــان فقــرا داشــته اســت.

گونه هــای داغ ننــگ و تبعیــض در جامعــه بیشــتر باشــد، ســطح  داغ ننــگ: هرچــه شــناخت 
مشــارکت سیاســی باالتــر مــی رود. الگــو بــرای نوه هــا مشــابه بــود امــا روی هم رفتــه، حــس تبعیــض 
ــاز باالیــی در شــاخص "درک داغ ننــگ " داشــته باشــند،  ــه امتی ک کســانی  ــود.  ــر ب کمت در آن هــا 
کارهــای سیاســی ماننــد رأی دادن، امضــای تومــار یــا بیانیــه، شــرکت  کــه در  گمــان بیشــتری بــود 
کنشــگری بیشــتری  بــرای نامزدهــای سیاســی،  کار  یــا  در نشســت ها و راهپیمایــی سیاســی 
کــه "همــه برزیلی هــا بایــد مشــارکت داشــته باشــند " تــا اینکــه  داشــتند. ایــن افــراد بــر ایــن باورنــد 
کــه هرچــه تجربــه  کننــد." ایــن شــاید به این علــت باشــد  "تصمیمــات را بــرای سیاســتمداران رهــا 
گمــان  گونه هــای مختلــف طردشــدگی دشــوارتر می شــود و  گســترده تر باشــد، چشم پوشــی از 

اینکــه فــرد بخواهــد فعالیــت سیاســی داشــته باشــد بیشــتر اســت.2
1. Erving Goffman (1959)
گرایــش  گاهــی بیشــتری دارنــد،  کــه از اشــکال بی شــمار محرومیــت آ کســانی  کــه  گــر بــدان معنــی اســت  2. ایــن نشــانه  خوبــی اســت، ا
کــه از  کــردن دارنــد. پرســش ایــن بــود " آیــا فکــر می کنیــد تبعیــض وجــود دارد؟ )بــا توجــه بــه لیســتی از مــواردی  بیشــتری بــه عمــل 
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ــا  گمــان اینکــه رأی بدهــد ی ــۀ ملموســی از خشــونت داشــته اســت،  کــه تجرب کســی  خشــونت: 
کنــش سیاســی  ــر اســت امــا احتمــال  کمت در ســازمان های اجتماعــی مشــارکت داشــته باشــد، 
کوشــش بــرای یــك نامــزد، شــرکت در نشســت ها یــا  مســتقیم وی، ماننــد امضــای یــك تومــار، 
کــه تجربه  راهپیمایــی سیاســی و پیوســتن بــه یــك حــزب سیاســی بیشــتر اســت. بــه نظــر می رســد 
کنشــی بــرای دگرگونــی را  گرایــش بــه  خشــونت1، دل زدگــی از دموکراســی انتخاباتــی را ســاخته و 
گرفتنــد، از زندگــی   کــه در شــاخص تجربــۀ خشــونت امتیــاز باالیــی  کســانی  بــه وجــود مــی آورد. 
کمتــری داشــتند و نبــوِد همبســتگی در اجتماعــات خــود را بیشــتر درك می کننــد.2 خــود رضایــت 

جوانان
و  بدبین   تریــن  باهوش تریــن،  باســوادترین،  جوانــان،  بررســی،  مــورد  نســل های  میــان  در 
کننــد( تــا 18  کــه می تواننــد مدرســه را تــرك  کســان بودنــد. ســن 14 )زمانــی  آســیب پذیرترین 
کــه می تواننــد بــه نیــروی نظامــی ملحــق شــوند(، از پرخطرتریــن دوران شــمرده  ســالگی )زمانــی 
کــه در 16  کارورزی  کــردن بچه هــای زیــر 18 ســال )غیــر از  کار  کــودکان، از  کار  می شــود. قوانیــن 
ــراِغ  ــه س ــن ب ــرای رفت ــه ب ــترین وسوس ــن بیش ــد، بنابرای ــری می کن ــود( جلوگی ــاز می ش ــالگی آغ س
دادوســتد مــواد مخــدر و بــه دســت آوردن پــوِل آســان، در ایــن ســن شــکل می گیــرد. بســیاری 
کــه همگــی بــا دســتمزد پدربزرگ هــای خــود زندگــی   از آن هــا بــا پدرومــادر خــود زندگــی می کننــد 

می گذراننــد. را 
ــه  ک ــی  کــه جوانان کار و جامعــه3 نشــان داده اســت  ــازۀ موسســه مطالعــات  ــگاری ت بررســی قوم ن
کار نمی کننــد، بیشــترین زمــان خــود را بــا خوابیــدن،  دیگــر بــه مدرســه نمی رونــد و یــا هنــوز 
کار و فعالیتــی ندارنــد،  نظافــت شــخصی و دیــدن تلویزیــون ســپری می کننــد، بااینکــه آن هــا 

کننــد! گفتگــو  کــه بــا انســان شناســان فرانســوی  ترجیــح نمی دهنــد 
در هــر نســل پســین، شــواهد بیشــتری از خــود سرزنشــی4 و درونــی شــدن خودکم بینــی۵ دیــده 

ح زیــر اســت: زندگــی در فــاوال )84 درصــد(؛ رنــگ  گرفته شــده اســت(" ترتیــب پاســخ  مصاحبه شــوندگان اصلــی بــه شــر پیش آزمــون 
کمابیــش  پوســت )80 درصــد(؛ ظاهــر )74 درصــد(؛ مهاجــر بــودن )60 درصــد(؛ و جنــس )۵3 درصــد(. پاســخ فرزنــدان و نوه هــا 
یکســان بــود. ازآنجایی کــه هــر یــک از تبعیض هــا مانــع از دموکراســی مشــارکتی می شــود، ایــن فهرســت بــرای هرکــدام از آن هــا 

کــرد. ســطحی را شناســایی 
1. مــا یــک "شــاخص خشــونت " از پرســش " آیــا شــما یــا فــردی از خانــواده شــما قربانــی یــک ســرقت، ضــرب و شــتم، حملــه فیزیکــی، 
قتــل، شکســتن و وارد شــدن، اخــاذی پلیــس یــا دیگــر اخاذی هــا، تجــاوز جنســی یــا هتــک حرمــت شــده اســت؟" بــه وجــود آوردیــم. 
کــرد و مــا ایــن شــاخص را بــا متغیرهــای اندازه گیــری  هــر یــک از پاســخ های مثبــت یــک درجــه را بــه شــاخص بــرای آن فــرد اضافــه 

انــواع مختلــف مشــارکت مرتبــط ســاختیم.
ــه  ــه ب ــه، عالق ــا جامع ــن، منش ــژاد، س ــیت، ن ــا جنس ــونت ب ــاخص خش ــره ش ــان نم ــی می ــچ ارتباط ــا هی ــه م ک ــت  ــه اس ــب توج 2. جال
کاندیــدای خــوب را دارنــد، یــا مشــاهده نظــام طبقاتــی  سیاســت، اعتقــاد بــه مشــارکت، تفکــر اینکــه برزیلی هــا ظرفیــت انتخــاب 

ــم. بســته پیــدا نکردی
3. Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade
4. Self-Blame
5. Internalized Self-Deprecation

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو298 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

می شــود. ایــن پیش آمــد، به روشــنی در پاســخ بــه پرســش های مــا دربــاره مشــارکت سیاســی 
گرایــش را نشــان داد( و بــه انتخــاب نکــردن نامزدهایــی  خ نبــود مشــارکت و نبــود  )کــه افزایــش نــر

کننــد، آشــکار اســت. کــه می توانســتند بــرای خواســته های آن هــا پیــکار 
کنــار مانــدن از رونــد انتخاباتــی، افزایــش خودسرزنشــی بخشــی از  گونه هــای ســتم،  ماننــد دیگــر 
کــه می توانســتند بــرای خواســته های  تهیدســتان شــهری را بــه همــراه داشــته چــون نامزدهایــی 

کننــد، برگزیــده نشــدند. آن هــا مبــارزه 
کــه در نمــودار 8-4 نشــان داده شــده اســت، هنگامی کــه پرســیدیم آیــا مــردِم برزیــل  همان گونــه 
گزینش هــای خردمندانــه را در برگزیــدن نامزدهــا دارنــد، پاســخ شــمار فزاینــده ای "نــه"  توانایــی 
ــاور  ــر امــروز ب ــود، در براب ــه رأی دادن تنهــا یــك خاطــره ب ــود. در هنــگام خودکامگــی، هنگامی ک ب
بیشــتری بــه توانایــی رأی دهنــدگان بــود. تجربــه نویــن دربــاره دموکراســی انتخاباتــی منجــر بــه 
گزینــش  خردمندانــه نامزدهایشــان بــرای  کمتــر بــه توانایــی شــهروندان بــرای  بــاور و اعتمــاد 

ِســمت های دولتــی شــده اســت.

گزینــش  کــه پاســخ دادنــد: برزیلی هــا نمی تواننــد  گزینــش نامزدهــا )افزایــش درصدهایــی  نمــودار 8-4. نداشــتن بــاور بــه 
باشــند.( نامزدهایشــان داشــته  برگزیــدن  خردمندانــه ای در 

رهبــران  گزینــش  بــرای  توانایــی خــود  دربــاره  برزیلی هــا  و دودلــی  گمــان  ریشــه های چرایــی  
کــه آن هــا را انتخــاب  کســانی  گیــر اســت. از ســویی مقامــات برگزیــده، در برابــر  شایســته، ژرف و فرا
کارآمــد  کــم یــا هرگــز پاســخگو نیســتند؛ از ســوی دیگــر، هیچ گونــه جنبــش مردمــی  کرده انــد بســیار 
کنــد. یک ســوم رأی دهنــدگان شــهر،  ح  کــه درخواســت ها را بــرای دولــت مطــر و توانمنــد نیســت 
کــردن آن هــا پیرامــون یــك برنامــۀ سیاســی یــا یــک نامــزد،  تهیدســتان هســتند، بنابرایــن بســیج 

می توانــد نیــروی تعیین کننــده بــرای پیــروزی انتخاباتــی باشــد.
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راه حل شتابان؟1
مردم ســاالری  کــردن  برپــا  یــا  شــهروندی  تقویــت  بــرای  شــتابانی"  حــل  "راه  هیچ گونــه  مــن 
قــدرت  راســتین  تقســیم  به ســوی  رفتــن  و  ژرف  ســاختاری  اصالحــات  بــدون  را  مشــارکتی 
ــه در بودجه بنــدی مشــارکتی ماننــد  ــا تجربه هــای پیروزمندان نمی بینــم. حتــی در شــهرهایی ب
پورتــو آلگــره2 و ِبلــو هوریزنتــه3، تــا هنگامی کــه بســیاری از فقــرا بیکارنــد یــا در محلــه خــود در برابــر 
ــد.  ــه شــمار نمی رون خشــونت مواد مخــدر و پلیــس محافظــت نمی شــوند، شــهروندان واقعــی ب
کــه هــرروزه در فاوالهــای ایــن شــهرها جــان می بازنــد سفیدپوســت و ثروتمنــد  گــر جوانانــی  ا
کنــون در آنجــا  بودنــد، صــدای والدیــن آن هــا شــنیده می شــد و بــه آن توجــه می شــد ولــی ا

صدایــی شــنیده نمی شــود.
بــا پشــتیبانی ســازمان های غیردولتــی و دولتــی  را  کارهــای فراوانــی  گذشــته،  پنــج ســال  در 
کــه  بــرای آمــوزش شــهروندی بــه تهیدســتان ریــو، "مقتــدر ســازی "4 و "ظرفیت ســازی "۵ دیــدم 
گونــی همــراه بــوده اســت امــا در نبــود مجــال راســتین بــرای تمریــن ایــن  گونا کامیابــی  هریــك بــا 
کامــِل حقــوق  گســتره  ــاره  گاهی بخشــی بــه مــردم درب توانایی هــا، نمی توانــد پیروزمنــد باشــد. آ
شــهروندی و چگونگــی درخواســت آن  ضــروری اســت ولــی بــرای دادن نیــرو یــا فرصــت دادن بــه 

کافــی نیســت. آن هــا 
کــه  کــرد  گرداننــده یــک برنامــه آمــوزش توانمنــدی شــهرداری بــرای زنــان در فاوالهــا اعتــراف 
ایــن محله هــا  گفــت "زنــان در  کارهــای انجــام داده شــده عمیقــًا متأســف اســت. او  دربــاره 
اســت. درحالی کــه  انداختــن"  "ریشــخند و دســت  گونــه ای  برنامــه  ایــن  ولــی   " شــگفت آورند 
کار بســتن توانمنــدی در زندگــی واقعــی نیســت، ایــن برنامــه  مجال هــای اشــتغال یــا راه  بــه 
گرفتــن  چشمداشــت ها را باالبــرده و ناامیــدی را افزایــش می دهــد. به راســتی ایــن زنــان پــس از 

گواهــی خــود، بــا یــك بن بســت واقعــی روبــرو می شــوند.
کــه  کاســتاندا6 از "ســرمایه داری توانمنــدان سیاســی "7 را تأییــد می کنــد  کاوی  روشــنگری او، وا
کننــده امتیــاز از راه  گــی آن "بیــکاری و یــك دســتگاه نهادینه شــده سیاســی فاســد، حفــظ  ویژ
کــه در برابــر زنــان تــازه آموزش دیــده  مانــدگاری نابرابــری " اســت.8 ایــن همــان چیــزی اســت 
کافــی،  کردنــد بــود. اشــتغال نا از هنگامی کــه دوره آموزشــی توانمندســازی شــهرداری را آغــاز 
معنــی  ایــن  بــه  خشــونت  برابــر  در  پشــتیبانی  و  حفاظــت  نبــود  و  سیاســی  دسترســی  نبــود 
نمی شــوند.  بهره منــد  کامــل شــهروندی  امتیازهــای  از  بی ســوادان  و  تهیدســتان  کــه  اســت 
کــه چیســتی شــهروند بــودن تهیدســتان را بــا چالــش  بــدون پرداختــن بــه نابرابــری آشــکاری 

1. Guick Fix
2. Porto Alegre
3. Belo Horizonte
4. Empowerment
5. Capacity building
6. Castaneda
7. Corporatist Crony Capitalism
8. Jorge G. Castaneda (2006)
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کارنامــه  ــاره  کــرده، دموکراســی نمی توانــد ریشــه بدوانــد. ســخنان لوئیــس براندیــس1 درب ــرو  روب
کشــور  ایــن  اســت:"در  درســت  نیــز  امــروزی  برزیــل  دربــاره  به درســتی  آمریــکا  در  دموکراســی 
کــرد ولــی  می تــوان یــا دموکراســی داشــت، یــا دارایــی هنگفتــی را در دســتان شــمار اندکــی متمرکــز 

نمی توانیــم هــردو را باهــم داشــته باشــیم."

1. Louis Brandeis
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راز پویش و جابه جایی
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ادسون1 و آدائو2: ملخ و مورچه
بعدازظهــر 30 ژوئــن 2003، جلــوی نوابرازیلیــا، در بخــش پرجمعیــت آوینیــدا ایتائــوکا3، درســت 
کــردم. او بی درنــگ مــرا شــناخت  ــدار  ــا ادســون دی ــه متروکــه آبجــوی ســکول4 ب کارخان ــروی  روب
کنــد، چــون محلــه آن هــا امن تــر و  گفتگــو  کــه بهتــر اســت در خانــه بــرادرش بــا مــن  گفــت  و 
ــود. مــن بیشــتر ترجیــح می دهــم مــردم را در خانه هــای  ــاوال ب قابل دســترس تر و بســامان تر از ف
کــردن بــه پیرامــون متوجــه چیزهــای فراوانــی  کنــم، چــون در آنجــا بــا نــگاه  خودشــان دیــدار 
ک اســت. مــن ســخنش  کــه بــاال رفتــن از تپــه تــا خانــه اش بســیار خطرنــا گفــت  می شــوم ولــی او 
گــروه مــواد مخــدر در نوابرازیلیــا، دوســت نداشــتم تــا  را بــاور داشــتم. پــس از درگیــر شــدنم بــا 
خطــر  بــه  را  خــود  دوبــاره  غیرضــروری  مــوارد  در  می رســید،  پایــان  بــه  پژوهشــم  هنگامی کــه 

بینــدازم.
کوچکــی در ایالــت  بــرادر بزرگ تــر ادســون، آدائــو، چشــم  بــه  راهمــان بــود. ایــن دو بــرادر از شــهر 
ــی   ــی زندگ ــد ول ــرده بودن ک ــاز  ــردن را آغ ک کار  ــالگی  ــت س ــر دو در هش ــده و ه ــس۵ آم گرای ــاس  مین
آن هــا در مســیرهای متفاوتــی پیــش  رفتــه اســت. خانــه آدائــو در ســمت راســت در میانــه تپــه، 

ــود. کنــار ورودی ســوم نوابرازیلیــا ب
کلبــه بــا دو اتــاق نیمــه کاره و سفیدکاری نشــده و بــدون ســقف  کــه در یــك  گفــت  ادســون بــه مــن 
کار  ــد و  ــد دارد. هیچ یــک از بچه هایــش مدرســه نمی رون مناســب زندگــی می کنــد و هشــت فرزن
کارهــای ســاختمانی می پــردازد و هیــچ  کارگــر ســاختمان اســت و هرازگاهــی بــه  نمی کننــد. او یــك 
کافــی و یــك  کاشــی کاری زبردســت اســت. او یک زمانــی درآمــد  کار  درآمــد پایــداری نــدارد و در 
گونــه ای نوشــیدنی نیشــکری برزیلــی می فروخــت. در آن زمــان،  کــه در آنجــا  کوچــك داشــت  کافــه 

1. Edson
2. Adão
3. Avenida Itaoca
4. Skol
5. Minas Gerais
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او یــك خــودرو و حســاب پس انــداز داشــت و خــوب هزینــه می کــرد، تــا اینکــه بــه دردســری جــدی 
افتــاد و ناچــار شــد بگریــزد )توضیحــی دربــاره آن دردســر نــداد(. او چنــد همســر داشــت و از هریــك 

چندیــن فرزنــد داشــت.
ــرد. او  ــی می ک ــیه زندگ ــردم، در حاش ک ــدار  ــا دی ــا آن ه ــه ب ک ــانی  ــه آن  کس ــد هم ــم مانن ــون ه ادس
کــه هیــچ گاه دربــاره  کــه دلیلــش را ایــن می دانــد  ایــن نــوع زندگــی را به ســادگی پذیرفتــه، چرا
کنــد و بیشــتر بــه  کنــون زندگــی  کــه در زمــان ا آینــده اش فکــر نکــرده بــود و همیشــه ترجیــح مــی داد 
ج  کنــد، همــه درآمــدش را خــر زن هــا و ســرگرمی فکــر می کــرده اســت. او بــدون اینکــه پس انــداز 
ــون  ــد. ادس ــین ش ــس از ازدواج خانه نش ــی پ ــرد ول کار می ک ــر  ــی اش پیش ت کنون ــر  ــرد. همس می ک
کــه نیــاز بــه رســیدگی پزشــکی داشــت  و ســازمان  هیــچ مســتمری نمی گرفــت، چــون یــک روز 
ــق  ــر ح ــن دیگ ــده و بنابرای ــمگین ش ــل خش ــن دلی ــه همی ــود، ب ــاب ب ــی در اعتص ــن اجتماع تامی
بیمــه ماهیانــه اش را نپرداخــت. درســت ایــن هم زمــان شــد بــا هنگامی کــه او می گویــد راهــش را 

ج شــد. کنتــرل خــار کــرد و زندگــی اش از  گــم 
کنــون همه چیــز  کــه چگونــه زندگــی اش را می گذرانــد، او توضیــح داد: "ا هنگامی کــه از او پرســیدم 
کــه از ایــن ور و آن ور، از دوســتان و  ســخت می گــذرد، همــه در رنــج  هســتند. مــن عــادت دارم 
همســایگان قــرض بگیــرم ولــی آن هــا دیگــر حتــی از پــس خودشــان هــم برنمی آینــد ". او از اینکــه 

بــه بــازار بــرود و پس مانده هــای غــذا را در پایــان روز بــردارد شــرمنده اســت و می گویــد:

ــارای  ــر آنجــا رســیده اند، مــن ی کســانی پیش ت ــه  ــه اســت. آنجــا می رســم درحالی ک "این گون
کار را بکنــم،  مانــدن در آنجــا را نــدارم تــا در پایــان بــازار زباله هــا را ِبگــردم. چگونــه می توانــم ایــن 
بــا پرتقال هــا بــازی می کننــد و آن هــا را بــاال و  کــه  کوچــك را می بینــم  هنگامی کــه بچه هــای 

پاییــن می اندازنــد. بــرای مــن ایــن اصــاًل بــازی نیســت".

کــه دولــت بــر پایــه نیــاز، میــان تهیدســتان پخــش می کنــد اشــاره  کاال  گرفتــن ســبد  او در پایــان بــه 
کلیســاهای پنتی کاســتی1 محلــی نوابرازیلیــا پخــش می شــود.  کاال ماهانــه در یکــی از  کــرد. ســبد 
ک بــه او ســرباز  کلیســا رفت وآمــد نکنــد، آن هــا نیــز از دادن خــورا او می گفــت هنگامی کــه بــه آن 
کــه یــك جیــره ملــی اســت، دریافــت می کنــد،  می زننــد. او همچنیــن "کمک هزینــه خانــواده "2 را 
کــه شــرایط ویــژه ای داشــته باشــند، داده می شــود.  کمــک بــه خانواده هــای زیــر خــط فقــر  ایــن 
کــه 100 رئــال در مــاه اســت  کمکــی بــا نــام ســپرده شــهروند3 را دارد  او همچنیــن شــرایط دریافــت 
گفتگــو( و بــرای هزینه هــای یــك هفتــه هــم بــس نیســت.  )نزدیــک بــه 43 دالر آمریــکا در هنــگام 
گرایــس، بازگشــت ولــی در آنجــا وضــع نیــز بدتــر  کوتــاه بــه روســتای زادگاهــش، مینــاس  او زمانــی 

بــود، بنابرایــن دوبــاره بــه نوابرازیلیــا بازگشــت.
کارش بــاور دارد  کامیاب تــر اســت، چــون بــه  گفــت "او در زندگــی  ادســون دربــاره بــرادرش، آدائــو، 
کــه از زمانــی  گفتنــد  و بــرای آینــده برنامه ریــزی می کنــد ". در اینجــا، هــردوی آن هــا خندیدنــد و 

1. Pentecostal
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3. Citizens’ Check
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کار ســخت و برنامه ریــزی خــوب همیشــه  کــه جــوان بودنــد، همیشــه این گونــه بــوده اســت. ولــی 
کــه در زادگاهشــان، میناس گرایــس، مانــده بــود نیــز  زندگــی خــوب را در پــی نــدارد. خواهــر آن هــا 
کــرده بــود و  ــرد امــا او ســکته  کار ســخت، پس انــداز و برنامه ریــزی پیــش می ب ــا  زندگــی خــود را ب
نابینــا شــده بــود و هــر دوپایــش بــه علــت دیابــت قطع شــده بــود. این گونــه بخــت و آســیب پذیری 
کار ایــن انــدازه ســخت شــده،  کــردن  نمایــان می شــود. هنگامی کــه از ادســون پرســیدم چــرا پیــدا 

گفــت: بــرادرش آدائــو پاســخ داد "تهیدســتان شانســی ندارنــد". او در ادامــه 

کارهــای پیشــین مــا را انجــام  کنــون ماشــین،  کارهــا این همــه مکانیــزه نبــود. ا ــر،  "پیش ت
کار  کارگــر نــدارد. پیش تــر در جایــگاه تخلیــه زبالــه، مــردان فراوانــی  کارفرمــا نیــازی بــه  می دهــد و 
کســانی  کارگــر، یــك ربــات و یــك رایانــه در آنجــا اســت. پیش تــر،  می کردنــد ولــی امــروزه تنهــا یــك 
کــه  کنــون دســتگاهی هســت  کامیــون خالــی می کردنــد درحالی کــه ا کــه آشــغال را درون  بودنــد 

کامیــون می ریــزد و تنهــا یــک راننــده نیــاز دارد." آن را درون 

زندگــی آدائــو داســتان دیگــری دارد. او در یک خانــه خــوب بــا ســه اتــاق، همــراه پســر و دختــرش 
کــه یــك لوتیامنتــوی قانونــی نزدیــک نوابرازیلیــا اســت. او توانســت  درجایــی زندگــی می کنــد 
کــه  ــود. از آنجا ــرده ب کارک ــرای مالــک آن زمیــن 9 ســال به عنــوان نگهبــان  ــرود چــون ب ــه آنجــا ب ب
کنــد  درســتکار بــود و از همــان آغــاز آنجــا بــود، هنگامی کــه مالــک خواســت زمیــن خــود را تقســیم 
کیبــون1، شــرکت نامــدار  او نیــز توانســت تکــه ای بــرای خــود بخــرد. او بــا دســتمزد بازنشســتگی از 
گــذران زندگــی می کنــد. او قــرارداد رســمی و همــه اســناد شــهروندی  بســتنی در برزیــل به راحتــی 
کارت شناســایی هویــت فــردی، ســند ازدواج، ســند  گواهــی تولــد، شناســنامه،  رســمی از جملــه 

کارت پایــان خدمــت دارد. زمیــن و 
ــود.  ــود و او بســیار دل تنــگ همســرش ب ــدار مــا درگذشــته ب ــو، ســه مــاه پیــش از دی  همســر آدائ
کنــار تخــت  کــه هنــوز بــر روی میــز توالــت و  او اتــاق خــواب و وسایلشــان را بــه مــن نشــان داد 
کــه تنهــا دو بچــه داشــته باشــند تــا بتواننــد مجال هــا  چیــده شــده بــود. آن هــا بــر آن شــده بودنــد 
پرســتاری  رشــته  دیســی2،  دختــرش،  کننــد.  فراهــم  برایشــان  را  آموزشــی  بهتــر  امکانــات  و 
می خوانــد ولــی پســرش، پدرینهــو3، از مدرســه رانده شــده و بی برنامــه اســت، چــون نــه درس 
کــردن بادبــادك از پشــت بام و دیــدن  کار می کنــد. پدرینهــو روزش را بــا هــوا  می خوانــد و نــه 
کــه بــه او  کوشــش می کنــد  تلویزیــون می گذرانــد. او بــه پــدرش بی اعتناســت و هــرگاه پــدرش 
گروه هــای  کــه بــه  کنــد، او را تهدیــد می کنــد  کاری پیــدا  ســامان بدهــد و یــا از او می  خواهــد 

قاچــاق مــواد می پیونــدد.
گرچــه می خواهد  آدائــو ســه مــاه پیــش بــرای هزینــۀ زیــاد مراســم تشــییع همســرش بدهــکار شــد، 
کــه ایــن پــول را پــس دهــد. زندگــی بــرای او آســان نیســت ولــی به گونــه ای آن را مدیریــت می کنــد 
کاشــی کاری  ادســون،  بــرادرش  ماننــد  و  بپــردازد  را  دختــرش  پرســتاری  دانشــگاه  هزینــه  کــه 
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کــه چــه چیــزی باعــث نایکســانی در  آشــپزخانه و حمــام می کنــد. وقتــی از برادرهــا پرســیدم 
گفــت: ــو  ــا شده اســت، آدائ ــی آن ه زندگ

ــد  ــد و می خواه کن کار  ــتر  ــت دارد بیش ــه دوس ک ــت  ــی هس ــواده  ای یک ــر خان ــه در ه "همیش
ــز همــه درآمــدم را  کنــم و هرگ ــداز  ــرود. مــن در همــه زندگــی ام دوســت داشــته ام پس ان ــر ب جلوت
کنتــو1 )پــول رایــج پیشــین پرتغــال( می گرفتــم، 1۵ تــا را هزینــه می کــردم  گــر 30  ج نکــرده ام. ا خــر
گرایشــی بــه خوش گذرانــی و نوشــیدن الــکل  کنتــوی دیگــر را پس انــداز می کــردم. هرگــز  و 1۵ 

ــد." ــون اصلــی زندگــی ام بودن کان نداشــتم و همســر و دو بچــه ام، 

ادسون با خوش رویی و خنده پاسخ داد:

برنامه ریــزی  پیــش  از  و  می کشــید  کار  خــودش  از  و  بــود  ســخت کوش  همیشــه  "آدائــو 
کــردن از بــاده خــوردن  کار  می کــرد، درحالی کــه مــن بی خیال تــر بــودم و به جــای آموختــن یــا 
ــتمزدم  ــگ دس ــم، بی درن ــدا می کن ــت پی کار موق ــك  ــه ی ــردم. هنگامی ک ــذت می ب ــتانم ل ــا دوس ب
ج می کنــم، بیــرون مــی روم و بــا دوســتانم خــوش می گذرانــم و آن هــا را مهمــان می کنــم". را خــر

کــه فرزنــدان  گرفتــه شــدن نقــش نایکســانی های فــردی )ایــن واقعیــت  ایــن داســتان، نادیــده 
ــدر و مــادر آن هــا یکســان اســت و در محیطــی یکســان  گرچــه پ ــد،  گونــی دارن گونا سرشــت های 
گزینــش پیامدهــای فقــر را نشــان  بــزرگ می شــوند( و پیشــامدهایی ماننــد مــرگ همســر آدائــو در 
گی هــا و  کــه در پایــان ایــن فصــل ارائــه شــده، اهمیــت ویژ می دهــد. پژوهش هــای بســیاری 
صفــات شــخصیتی فــرد را همــراه بــا هنجارهــا و ارزش هــای خانوادگــی بــر زندگــی موفق تریــن 

ــد. ــان می ده ــا نش ــه م ــان و مــردان در نمون زن

چرا پویایی و جابه جایی یك راز است؟
گی هــای فــردی یکــی از جســتارهای مســئله آفریــن  اهمیــت نســبی فرهنــگ خانوادگــی و ویژ
ــرای  ح اســت. مــن واژه "راز" را ب ــه در تــالش درک الگوهــای پویایــی و جابه جایــی مطــر ک اســت 
کنــدوکاو داده  هــا و بررســی  کار بــردم، چــون پــس از ســال ها جمــع آوری و  عنــوان ایــن فصــل بــه 
گــون، پرســش هایی بنیادیــن دربــاره ســازوکار پویایــی و جابجایــی، همچنــان  گونا از زوایــای 
و  یافته هــا  ســازوکار،  ایــن  بیشــتر  هرچــه  دریافــت  و  کاوی  وا بــا  پاســخ  مانــده  اســت.  بــدون 
اینجــا چهــار پرســش آســان و برداشــتی  نــا آشــکار و پیچیده تــر می شــود. در  نتیجه گیری هــا 

کشــیده شــده اســت: دربــاره پویایــی و جابه جایــی پیــش 

کــه در پژوهــش آغازیــن بودنــد و فرزنــدان و نوه هــای آن هــا، چــه چیزهایــی بهتــر  کســانی  • بــرای 
یــا بدتــر شــده اســت؟

گفتــه ای دیگــر،  • چــرا برخــی مــردم از فاوالهــا بیــرون آمــده و برخــی دیگــر در آنجــا مانده انــد؟ بــه 
چــه عواملــی بــر پویــش ســکونتی و اجتماعــی و اقتصــادی مؤثــر بــوده اســت )حرکــت از فــاوال بــه 

بایــرو و از رده پاییــن بــه بــاال، بــر پایــه ســنجه های موفقیــت(؟
گــر فقیــر زاده شــوی، در سرتاســر زندگــی  • آیــا فقــر درون و میــان نســل ها پایــدار می مانــد؟ یعنــی ا

1. Conto
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فقیــر می مانــی )پایــداری درون نســلی فقــر( و آیــا بچه هایــی بــا پــدر و مــادر فقیــر، فقــر را بــه ارث 
می برنــد )جابجایــی میــان نســلی فقــر(؟

ــد و  ــد بیفزای ــدن از فقــر می توان ــاره دور ش ــا درب ــش م ــه بین ــزی ب ــه چی ــردم چ • داســتان های م
ــر شــدن ســاختاری و بخــت و اقبــال چــه نقش هایــی  ــی، دگ ــرد، فرهنــگ خانوادگ شــخصیت ف

دارنــد؟

بهتر، بدتر یا هردو؟
ــرای شــرکت کنندگان در پژوهــش  ــا زندگــی ب کــه آی ــه نخســتین و برجســته ترین پرســش  پاســخ ب
ــه اینکــه چــه  ــی مــردم بســته ب ــر شــده، شــاید روشــن باشــد. زندگ ــا بدت ــر ی ــدان آن هــا بهت و فرزن
کنیــد و چگونــه بــه ایــن پرســش بپردازیــد، هــم بهتــر و هــم بدتــر شــده اســت. چیــزی را بررســی 

کاهــش و افزایــش درآمــد و دیگــر شــاخص های  کــه نوســان و  یافته هــای پژوهــش نشــان داد 
گونــه پیوســته در یــك راســتا بــوده  رفاهــی،  انــدک بــوده اســت و دگرگونــی، نــه خطــی و نــه بــه 
ــی و  ــی در بی بهرگ ــد. زندگ ــاری می کن ــکار ی ــات آش ــی تناقض ــری برخ ــه چاره گ ــود ب ــن خ ــت. ای اس
حاشــیه، یعنــی آســیب پذیر بــودن در برابــر برگشــتن بخــت یــا بازنگــری در اقبــال و بخــت. مــردم 
نه تنهــا در ســی ســال  کــردم،  توصیــف  را  آن هــا  پیشــین  کــه در فصل هــای  و خانواده هایــی 
کاوی و انجــام ایــن  کــه مــن درگیــر وا میــان دو پژوهــش، چه بســا در هنــگام ســال های بســیاری 
گهانــی ماننــد بیمــاری  گذرانده انــد. رویدادهــای نا پژوهــش بــودم، فــراز و نشــیب های فراوانــی را 
کارخانــه، ســیل یــا دگرســانی قــدرت در میــان  یــا مــرگ یکــی از اعضــای خانــواده، بســته شــدن یــك 

کنــد. ــد  ــواده را تهدی ــداری یــك خان گروه هــای رقیــب مــواد مخــدر، می  توانســت پای
 افت وخیزهــای همیشــگی، پاســخ دادن درســت بــه پرســش چگونگــی بهبــود زندگــی را دشــوار 
می کنــد. دشــواری دیگــر، هــم ســنجی چرخــه زمانــی زندگــی مــردم و دگرگونی هــای ســاختاری در 
ریــو، برزیــل و همــه جهــان اســت. هریــك از این هــا همیشــه درگیــر دگرگونــی هســتند، بنابرایــن 
به خودی خــود،  مشــاهده،  ایســتای  "یــک دم  می بینیــم،  پیشــرفته  فیزیــك  در  آنچــه  ماننــد 

واقعیــت را دگرگــون می کنــد."
کــه چنــد دهــه   کــه بفهمــم آیــا مردمــی  بــا در نظــر داشــتن ایــن نکته هــا، نقطــه آغــاز مــن ایــن بــود 

کــردم هنــوز در فاوالهــا زندگــی می کننــد یــا نــه. گفتگــو  پیــش بــا آن هــا 

کجا زندگی می کنند؟ کنون  ا
کــه فــرد بــرای همــه زندگــی محکــوم  بــه مانــدن در یــك فــاوال اســت و  گــر در آغــاز بپذیریــم  ا
فرزندانــش نیــز محکــوم  بــه مانــدن در همان جــا هســتند، ایــن بــه نظام هــای بســتۀ بــرده داری، 
کاســتی و یــا نظــام آپارتایــد1 هماننــد اســت. در حالی کــه باوجــود ســطوح بــاالی نابرابــری، چنیــن 

ــدارد. نظــام  بســته ای در برزیــل و ریــو وجــود ن
کــردم، 62۵ تــن در فاوالهــا زندگــی می کردنــد.  گفتگــو  کــه در ســال 1969 بــا آن هــا  کســی  از 7۵0 
12۵ تــن دیگــر در شــرایط هماننــدی از فقــر و محرومیــت در لوتیامنتوهــا و تفکیک هایــی در 
1. Apartheid
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کــه  همان گونــه  لوتیامنتو هــا  ایــن  می کردنــد.  زندگــی  توســعه یافتگی  کمتریــن  بــا  کاســیاس، 
گفتــه شــد، خیابان هــای ســنگفرش، بــرق، آب و بهداشــت نداشــته و بــر روی زمیــن  پیش تــر 
کــه بیشــتر زمین هــا  کــه چهــره ای متروکــه بــه آن هــا داده بــود. ازآنجا گســترش یافته انــد  بایــر 
ــان شــن در  ــك طوف ــل خش ــیالب و در فص ــی س ــای باران ــود، در فصل ه ــا ب ــر از ســطح دری پایین ت

آن برپــا می شــد.
گیاهــی  کوچــك زمیــن به ردیــف و بــا آهــك ســفید مرزبنــدی شــده و هیچ گونــه پوشــش   قطعــات 
کــردم در دورتریــن مرزهــای شــهری  کــه مــن در آن هنــگام بررســی  نداشــت. تفکیک هایــی را 
ــا پایــان  ــا بــود؛ امــا ت کنــار دری ــا  کمتــر از فاوالهــای دامنــه تپه هــای سرســبز ی بــود و جاذبــه آن هــا 
گمــان پیشــرفت  گســترش یافتنــد و  کارگــر  ســال 2001، لوتیامنتو هــا همچــون محله هــای طبقــه 
کن فاوالهــا بســیار  کســان ســا کــه در آنجــا زندگــی می کردنــد، در برابــر  کســانی  و بهبــود بــرای 

بیشــتر بــود.
کردیــم، نزدیــک بــه نیمــی از آن هــا  کــه در ســال 2001 جایــگاه آن هــا را تعییــن  از همه کســانی 
کومبــا، در  کاتا کــه در ســال 1969 بودنــد و یــا در  در همــان محلــه، بیشــتر در همــان خانــه ای 
کــه در ســال 1970 بــه آنجــا رفتنــد. جــدول 9-1 نشــان می دهــد  مجتمــع آپارتمانــی مانــده بودنــد 
کــه چنــد درصــد از هــر نســل، تــا ســال 2001 در فاوالهــا، مجتمع هــا و بایروهــا زندگــی می کردنــد. 
کــه ارزش زمیــن در آنجــا از همــه پایین تــر بــود. ایــن بایروهــا بیشــتر در محله هــای پیرامــون بــود 
ــا  ــن در فاواله ــش آغازی ــرکت کنندگان در پژوه ــد ش ــر از 40 درص کمت ــال 2001  ــوز در س ــه هن این ک
بودنــد، نادرســت بــودن پنداشــت اصلــی در پیشــینه پژوهــش، در ایــن زمینــه را نشــان می دهــد 
گــر شــما در یــك فــاوال  کــه ا گمــان اســت  کــه فاوالهــا را بن بســت می دانــد. ایــن پنداشــت بــر ایــن 
کــه  بــه دنیــا آمدیــد، در همــان فــاوال خواهیــد مــرد. ولــی یافته هــای جــدول 9-1 نشــان می دهــد 
کم وبیــش  گزینــش شــدند،  کــه به طــور تصادفــی  کنان فاوالهــا  گــروه از ســا دســت کم بــرای ایــن 
کســانی هــم بــه بیــرون از فاوالهــا  کــه در فاوالهــا مانــده بودنــد )37 درصــد(،  بــه همــان شــماری 
گــروه نمونــه تصادفــی  و به ســوی بایروهــا )34 درصــد( جابجــا شــده بودنــد. 2۵ درصــد دیگــر در 
کن بودنــد. ازآنجایی کــه هیچ یــک از  آن هــا بــه انتخــاب  ایــن پژوهــش در 2001 در مجتمع هــا ســا
کومبــا ویــران نشــده بــود،  کاتا گــر  کــه ا خودشــان بــه مجتمع هــا نیامــده بودنــد می تــوان پنداشــت 
کمابیــش به طــور برابــری میــان فاوالهــا و بایروهــا )ماننــد بقیــه  کــه در مجتمع هــا بودنــد،  کســانی 

نمونــه( تقســیم می شــدند.
کجا هستند؟)2001( کنون  جدول 9-1. آن ها ا

 محله قانونیپروژه مسکن عمومی فاوالها

نمونه تصادفی

34 درصد2۵ درصد37 درصدمصاحبه شدگان آغازین

44 درصد16 درصد38 درصدفرزندان

۵1 درصد13 درصد32 درصدنوه ها

نمونه راهنما

61 درصد21 درصد11 درصدمصاحبه شدگان آغازین

۵6 درصد17 درصد24 درصدفرزندان

۵8 درصد6 درصد28 درصدنوه ها
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کشــور اســت. نکته  ایــن نســبت چشــمگیری از پویایــی روبــه رشــد و روبــه بیــرون بــرای یــك شــهر و 
ــرای هــر نســل  کــه در فاوالهــا زندگــی می کننــد ب کســانی  کــه درصــد  چشــمگیر دیگــر ایــن اســت 
کنان در محله هــای قانونــی افزایــش فراوانــی  کاهــش یافتــه درحالی کــه درصــد ســا بعــدی اندکــی 
کاهــش شــیب  دار میــان نســلی  کن در مجتمع هــا  یافتــه اســت. همچنیــن در درصــد مــردم ســا
گســترش داد تــا  دیــده می شــود چــون آپارتمان هــا را برخــالف خانه هــا در فاوالهــا نمی تــوان 
مســکن خانــواده بچه هــای تــازه ازدواج کــرده را بــه آن  افــزود؛ در واقــع مجتمع هــا نمی تواننــد بــا 

رشــد خانــواده بــزرگ شــوند.
کــه در جــدول نمایــان اســت از میــان رفتــن جدایــی میــان نمونه هــای  یافتــه غیرمنتظــره دیگــری 
تصادفــی و نمونه هــای راهنمــا اســت. دوگانگــی میــان نســل نخســت در 2001 بســیار اســت. 
درحالی کــه 37 درصــد نمونــه تصادفــی هنــوز پــس از 30 ســال در فاوالهــا بودنــد تنهــا 11 درصــد 
ــه  ــك محل ــه ی ــه راهنمــا ب کســان نمون ــد. یعنــی 61 درصــد  ــده بودن ــه راهنمــا در آنجــا مان از نمون
قانونــی جابجــا شــده بودنــد و در مقابــل 34 درصــد نمونــه تصادفــی بــه محله هــای قانونــی رفتــه 
ــه  گون ــه  ــا ب ــت. آن ه ــا داش ــه راهنم ــه نمون ک ــت  ــی اس ــتی از برتری های ــاب درس ــن بازت ــد. ای بودن
بودنــد،  تصادفــی  نمونــه   از  تحصیل کرده تــر  و  ســالخورده تر  سفیدپوســت،  مــرد،  نامتناســبی 
ــد و درك بیشــتری  ــد بودن ــری داشــتند و از روی سیاســی باهــم بیشــتر در پیون درآمدهــای باالت
کــه آن هــا تــوان دادن ایــن جایــگاه  کــم داشــتند. بــرای مــن شــگفت آور بــود  از نظــام سیاســی حا

کمابیــش برتــر خــود را بــه فرزندانشــان نداشــتند.
کمتــری میــان دو نمونــه دیــده می شــد. فرزنــدان نمونــه تصادفــی،  در هــر نســل ناهمســانی 
ــد امــا در  کرده ان ــه  کاهشــی را تجرب ــد  ــه راهنمــا، رون ــاال داشــتند و فرزنــدان نمون ــه ب پویایــی رو ب
کمابیــش هماننــد  نســل نوه هــا، هــردوی آن هــا به ســوی میانگیــن و میانــه نزدیــك شــدند و 
کســان مانــده در فاوالهــا، میــان نمونه هــای تصادفــی و راهنمــا، از  بودنــد. اختــالف درصــد 
تــا 4 درصــد در نســل نوه هــا ناهمگــون اســت. همچنیــن،  گفتگــو شــوندگان آغازیــن  26 در 
کــه بــه بایروهــا رفتــه بودنــد، از 27 درصــد در نســل نخســت، تــا 7 درصــد  ناهمســانی در آن هایــی 

کاهــش نشــان مــی داد. در نســل نوه هــا، 

جستجوی الگوهای حرکت سکونتی
کجــا بــود؟ آیــا مــردم یک راســت بــه بایروهــا می رفتنــد، یــا  پــس از بیــرون رفتــن از فاوالهــا، مقصــد 
بیشــتر احتمــال داشــت همچــون ســکوی پرشــی بــرای رفتــن بــه آســفالتو یــا محله هــای رســمی، 

بــه مجتمع هــا برونــد؟
کــرد تــا جابجایی هــا را  کمــک  در درازای ایــن ســال  ها، جمــع آوری تاریخچــه  زندگــی مــردم بــه مــا 
کــه بــرای  کجــا رفته انــد، بلکــه راهــی را  کــه نه تنهــا نشــان مــی داد مــردم ســرانجام بــه  کنیــم  دنبــال 
رســیدن بــه آنجــا پیموده انــد نیــز آشــکار می کــرد. سیاســت گذاران و نظریه پــردازان عالقــه دارنــد 
ــا  ــی آن ه ــوی جابجای ــوند و الگ ــا می ش ــهری جابج ــتان ش ــی تهیدس ــه زمان ــه چ ک ــد  ــان دهن نش
کــه از فاوالهــا بیــرون می رونــد، دوبــاره بــه آنجــا برمی گردنــد؟ یــا اینکــه  کســانی  چگونــه اســت. آیــا 
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گامــی به ســوی پیشــرفت و بهبــود انگاشــته می شــود؟ بــرای  آیــا هــر جابجایــی محــل ســکونت، 
گفتگــو شــوندگان آغازیــن، مــا توانســتیم در هرســال جابجایی هــای ســکونت را از زاده شــدن تــا 
کجــا )فــاوال، مجتمــع، یــا بایــرو(  کــه بــه  کردیــم  کنیــم و بــرای هریــک، روشــن  ســال 2001 دنبــال 
کــم  رفته انــد. چنانکــه در نمــودار 9-1 آمــده اســت، الگوهــا نشــان دهنده جابجایی هــای بســیار 

اســت و حرکــت بیشــتر روبــه رشــد بــوده اســت.

نمودار 9-1. الگوهای حرکتی سکونتی: مصاحبه شدگان آغازین، سال 1969- 2001.

کــه بیشــترین فراوانــی )بــدون  بــر پایــه تکــرار الگوهــای ســکونتی ترســیم شــده  ایــن نمــودار 
کــه  هیچ گونــه جابجایــی( در بــاال قــرار دارد. در میــان آن دســته از مصاحبــه شــدگان آغازیــن 
کــه هیچ یــک از آن هــا جابجایــی افقــی  کمــی وجــود دارد  تنهــا در فاوالهــا مانــده بودنــد، شــواهد 

از یــك فــاوال بــه فــاوالی دیگــر نداشــته اند.
همه گیرتریــن الگــوی پــس ازآن، یعنــی جابه جایــی از یــك فــاوال بــه یــك مجتمــع را می تــوان بــه از 
کــه در  کســانی  کنان آن در مجتمع هــا پیونــد داد.  ــاره ســا کومبــا و اســکان دوب کاتا میــان رفتــن 
گونــه ای دیگــر از مــردم  گــروه قــرار می گیرنــد را بــه علــت اجبــاری بــودن جابجایــی می تــوان  ایــن 
آورد. برخــالف پیش بینــی مــن، زندگــی در مجتمع هــا، جابجایــی  جابجــا نشــده به حســاب 
ــا  ــی  در ســنجش ب ــد قانون گرچــه مجتمع هــا از دی ــر نکــرده اســت. ا به ســوی بایروهــا را محتمل ت
گویــا بســتر درخــوری بــرای پیشــرفت و پویــش نبوده انــد.  فاوالهــا جایــگاه بهتــری دارنــد ولــی 
از  رفتنــد و شــماری )7 درصــد(  بایروهــا  بــه  از فاوالهــا  مــردم )12 درصــد( یک راســت  بیشــتر 
کمــی میــان آن هاســت.  کــه تفــاوت  فاوالهــا بــه مجتمع هــا و ســپس بــه بایروهــا رفتــه بودنــد 
گــروه را امــروزه در ســال  گــر همــان  کــه ا گمــان می کنــم  همــه الگوهــای دیگــر غیــر معنــادار بودنــد. 
ــه  ــری از فاوالهــا و مجتمع هــا ب ــز از خشــونت، شــاید درصــد باالت گری ــرای  کنیــم، ب 2009 بررســی 

بایروهــا رفتــه باشــند.
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تغییرات درون و میان نسلی
کنــون اســت و ارزش بررســی چنــد نســل،  گذشــته بــا ا ارزش پژوهش هــای طولــی، در ســنجش 
در هم ســنجی نســل نخســت بــا فرزنــدان و نوه هــای آن هاســت. به نــدرت پژوهش هــای درون و 
کــه دریافتــم پیش تــر هیــچ  میــان نســلی در ســکونتگاه های غیررســمی انجــام می گیــرد و تــا آنجــا 

پژوهشــی دربــاره ایــن دو، در مقیاســی بیشــتر از چنــد خانــواده انجــام نشــده اســت.1

دگرگونی برای بهتر شدن
کــه  میان نســلی  و  درون نســلی  بهبودهــای  بــا  اســت  بهتــر  باشــم،  خوش بیــن  بخواهــم  گــر  ا
کــه بــر ایــن بــاور اســت فقــرا فقیرتــر  کنــم. بــه وارونــه دیــدگاه عمومــی  چشــمگیر اســت، آغــاز 
شــده اند، مــن متوجــه شــدم بســیاری از شــاخص های بهزیســتی ماننــد مصالــح ســاختمانی 
کاالهــای خانگــی، مصــرف، آمــوزش و  مســکن، دامنــه و دسترســی بــه خدمــات شــهری، لــوازم و 

کار بهبــود چشــمگیر یافتــه اســت. )جــدول 2-9(.
کــه بــا مصالــح  کمابیــش در همه جــا خانه هــای آجــری )به جــای خانه هایــی  تــا ســال 2001، 
کــه در برنامه هــای  ِگلــی یــا چوبــی( ساخته شــده اســت و حتــی در محله هایــی  بازیافتــی، چپــر و 
ــده  ــه خدمــات شــهری، بهبــود چشــمگیری دی ــود، در دسترســی ب ــده نشــده ب گنجان بهســازی 
کــه مــردم چراغ هــای نفتــی را بــرای روشــنایی بــه  کار می بردنــد،  می شــد. برخــالف ســال 1969، 
یــا یک رشــته غیرقانونــی ســیم بــرق را از خطــوط بــرق می گرفتنــد؛ آب تنهــا در شــیر آب هــای 
تپــه، در  بــر روی شــیب های  پســاب  و  بــود  فاوالهــا  تپــه  پاییــن دامنــه  کم فشــار در  عمومــی 
آبراهه هــای روبــاز روان بــود و در هنــگام باران هــای شــدید بــه پیاده روهــا و بــه درون خانه هــا 

ســرازیر می شــد.
کــه بــا نمونه هــای تــازه ای از 42۵ نفــر از همــان محله هــای آغازیــن انجــام شــد  گفتگوهــای 2003 
نیــز نتایــج هماننــدی چــون وجــود خانه هــای آجــری، خدمــات شــهری پایــه و زیرســاخت های 
اولیــه را نشــان داد. شــاید ایــن بــرای هــر فــاوالی تــازه ســاخته شــده در ریــوی امــروزی درســت 
وجــود  پیش تــر  و   1960 دهــه  از  کــه  اســت  تثبیت شــده ای  فاوالهــای  نمایانگــر  امــا  نباشــد 

ــه به آســانی قابل پیگیــری هســتند ماننــد دانشــجویان آیــوی لیــگ  ک کســانی  ــا  ــاالت متحــده، بیشــتر مطالعه هــای پانلــی ب 1. در ای
 Edward( ا.تلــز ایــن مطالعــه پژوهــش ادوارد  بــه  کار  )Ivy League(، پرســتاران و راهبه هــا انجــام می شــود. همانندتریــن 
نــژاد  و  یکسان ســازی  مکزیکــی،  آمریکایی هــای  محرومیــت:  نســل  در   )2008()Vilma Ortiz( اورتیــز  ویلمــا  و   )E. Telles
ــل ها،  ــول نس ــه در ط ک ــت  )Generations of Exclusion: Mexican Americans, Assimilation and Race( اس
یــک نمونــه بــزرگ از آمریکایی هــای مکزیکــی تبــار را در لوس آنجلــس و ســان آنتونیــو دنبــال می کــرد. داده هــای پژوهــش اصلــی 
کالیفرنیــا، لس آنجلــس )UCLA( پیــدا  کتابخانــه دانشــگاه  کــه در اواخــر دهــه 1960 جمــع آوری شــد، در  مهاجــران از مکزیــک 
ــه اینکــه تلــز مطالعــه  ــا توجــه ب کنــد. ب ــا آن هــا و فرزندانشــان مصاحبــه  کنــد و ب کــه مــکان همــان مــردم را پیــدا  شــد و تلــز توانســت 
کتــاب فــوق العــاده، فــرای نتایــج آمــاری به دســت آمده از بررســی او، نمی توانســت ایــن  ــود، ایــن  اصلــی را خــودش انجــام نــداده ب
 )Caroline Moser( کارولیــن مــوزر ــرده  اســت را توصیــف دهــد. همچنیــن  ک ــه تغییــر  ــه مــردم و جامعــه  آن هــا چگون ک موضــوع 
کمــی از خانواده هــا در یــک ســکونتگاه  گواتمــاال انجــام داد ولــی ایــن مطالعــه بــه تعــداد  یــک مطالعــه دوبــاره جالــب دربــاره زورآبــاد 
کــرده بــود. پژوهــش مــن بــرای چندیــن پژوهــش  مجــدد در بعدهــا  کــه او در چندیــن دهــه پیــش مطالعــه  کوچــک محــدود می شــد 
کمک رســانی انگلیــس )British Aid Agency( ســرمایه گذاری  شــد. کــه توســط بانــک جهانــی و ســازمان  الهام بخــش بــود 
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در  و  ریــو  جنــوب  و  شــمال  بخش هــای  در  بیشــتر  تثبیت شــده  فاوالهــای  ایــن  داشــته اند. 
بایکســادا فلومیننــس قــرار دارنــد.

ایــن بهتــر شــدن ها، تنهــا در شــرایط مــادی نیســت. افزایــش ســواد نیــز چشــمگیر بــود. درحالی که 
گفتگــو شــوندگان آغازیــن در  گفتگــو شــوندگان آغازیــن و 4۵ درصــد خــود  72 درصــد پدرومــادر 
ســال 1969 بی ســواد بودنــد، تنهــا 6 درصــد از فرزنــدان آن هــا در 2001 بی ســواد بودنــد و هیچ یــك 
ــا  گفتگــو شــوندگان آغازیــن ی ــر آن، هیچ یــک از  ــد. افــزون ب از نوه هــا در آن ســال بی ســواد نبودن
پدرومــادر آن هــا، دوران دبیرســتان را نگذرانــده بودنــد، درحالی کــه 4۵ درصــد از نوه هــای آن هــا 

بــه دبیرســتان و 11 درصــد بــه دانشــگاه رفتــه بودنــد.

کجا بود؟ اشتباه 
کارشناســان علــوم اجتماعــی و سیاســت گذاران همگــی آمــوزش را  کنان فــاوال،  مهاجــران، ســا
گــر این گونــه بــود، افزایــش و پیشــرفت چشــمگیِر آمــوزش  کلیــد برون شــد از فقــر می داننــد ولــی ا
کاهــش فقــر می انجامیــد، درحالی کــه این گونــه  گزارش شــده، بایــد بــه افزایــش چشــمگیر درآمــد و 
ــر، ســنجش  گروه هــای باالت کرده هــای  ــا تحصیــل  ــرده ب ک نیســت. درآمــد تهیدســتان تحصیــل 
کنان غیــر فاوالهــا بــر  کنان فاوالهــای ریــو را بــا ســا پذیــر نبــود. اقتصــاددان برزیلــی، والریــا پــرو1، ســا
پایــه ســطح ســواد و درآمدشــان ســنجیده اســت. یافته هــای چشــمگیر او در نمــودار9-2 آمــده 

اســت.

1. Valeria Pero

جدول 9-2. استاندارد های زندگی، سال 1969 و 2001، هم سنجی سه نسل )درصد(

مصاحبه شدگان آغازین
1969

مصاحبه شدگان آغازین
2001

بچه ها
2001

نوه ها
2001

43949797خانه آجری

۵4769899لوله کشی داخلی

73989796برق

36989796یخچال

27939896تلویزیون

0۵06763ماشین لباسشویی

0396968کولر

688889-خط تلفن

0142934خودرو

010222۵کامپیوتر

724۵60بی سوادی
کامل  کالس یا دوره  چند 

دبیرستان
01294۵

2.372.497.368.88متوسط سال های تحصیل

6203761مشاغل غیردستی

توجه: بهبود زیرساخت های مسکن، مصرف برق خانگی، آموزش وپرورش و اشتغال چشمگیر است.
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کمتــر از دیگــر محله هــا اســت و بــا هرســال تحصیــل ایــن شــکاف  نمــودار 9-2. درآمــد حاصــل از تحصیــالت )2004( در فاوالهــا 
)Compiled by Valeria Pero from the 2000 Census :بیشــتر می شــود. )منبــع

کــه تنهــا چهــار ســال بــه مدرســه  رفتــه بودنــد، درآمــد پیش بینی شــده بــرای  کســانی  بــرای 
کنان غیرفاوالهــا، یکســان بــود امــا  کنان فاوالهــا و ســا کنان ریــو، ســا همــه آن هــا، از جملــه ســا
پــس از چهــار ســال، بــا هرســال بیشــتر مدرســه رفتــن، اختــالف درآمــدی میــان فاوالیی هــا و 
کنان فاوالهــا هرچــه ســال های بیشــتری بــه تحصیــل  غیرفاوالیی هــا بیشــتر می شــود. بــرای ســا
ادامــه دادنــد، اختــالف میــان درآمــد آن هــا و همتایــان غیرفاوالیــی آن هــا رو بــه افزایــش اســت.1

ایــن رونــد حتــی هنگامی کــه بــر پایــه ســن، نــژاد و جنســیت بررســی شــد، بازهــم ادامــه داشــت. 
ایــن شــکاف چه بســا ناهمســانی در چگونگــی آمــوزش، محیــط خانــه و اجتمــاع و تبعیــض 
کنان فــاوال بــه  کــه ســا کار را نشــان می دهــد. مــن پیش تــر نمونه هایــی نشــان دادم  در بــازار 
یــا  پایــان می یافــت  کوتــاه  بســیار  آن هــا  بودنــد و مصاحبه هــای  رفتــه  مصاحبه هــای شــغلی 

درخواســت  آن هــا بــه دلیــل محــل زندگی شــان رد می شــد.
گفتگوهــای 1969،  گرایــش ندارنــد. در  کنان فاوالهــا بــه تحصیــل  کــه ســا جــای شــگفتی نیســت 
کــه آمــوزش برجســته ترین عامــل بــرای پیشــرفت در زندگــی اســت  کم وبیــش همــه می گفتنــد 
کار شایســته بــا دســتمزد بســنده را بــا ارزش تریــن عامــل شناســاندند  ولــی در ســال 2001، آن هــا 
ــرده  ــد نام ب ــپس درآم ــالمت( و س ــت )س ــال آن از بهداش ــه دنب ــد و ب ــالت در رده دوم  آم و تحصی
کار  کارمنــدی یــا خوداشــتغالی باشــد. پــس نــزد آن هــا  کار، می توانــد  می شــد. آرمــان آن هــا از 
کار داشــتن  گفتگوهــای بــاز، ایــن پاســخ را تأییــد می کنــد.  ارزش بیشــتری در برابــر درآمــد دارد و 

بیانگــر احتــرام بــه خــود و داشــتن جایــگاه اســت و بســیار باارزش تــر از ســویه مــادی آن اســت.
پژوهــش  همه ســویه های  در  کــه  اســت  آغازیــن  جســتارهای  از  یکــی  کار،  ارزشــمندی  ایــن   
پدیــدار شــد. نمــودار 9-3 بــر پایــه پاســخ های نســل فرزنــدان اســت، چــون آن هــا در ســال 2001 

1. Valeria Pero (2002b & 2004a)

ریودوژانیروغیر فاوالفاوال
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در آغــاز جوانــی بودنــد و انــدازه  نمونــه آن هــا از همــه بزرگ تــر بــود. همیــن رتبه بنــدی دربــاره 
کمــی در  گفتگوشــوندگان آغازیــن و نوه هــا نیــز درســت اســت و نایکســانی بســیار  پاســخ های 
ــه  ــوند، هنگامی ک ــگفت زده ش ــاید ش ــت گذاران ش ــر و سیاس ــردازان فق ــا هســت. نظریه پ درصده
از  باارزش تــر  بلکــه  می شــود،  برشــمرده  تحصیــل  از  برجســته تر  کار  داشــتن  نه تنهــا  ببیننــد 
ــردم ارزش  ــرای م ــه ب ــن روزان ــرکار رفت ــر س گ ــت. ا ــت اس ــی امنی ــکن و حت ــد، مس ــت، درآم بهداش
کــه سیاســت شــهری  بیشــتری از مســکن، خدمــات شــهری و امنیــت فــردی دارد، روشــن اســت 
همگــی  محلــی  و  ملــی  حکومت هــای  توســعه،  نهاد هــای  اســت.  پیمــوده  را  نادرســتی  راه 
کنتــرل خریدوفــروش  کوشــش خــود را تنهــا بــر روی مســکن، بهســازی مــکان، مالکیــت زمیــن و یــا 
کار اســت. در فصــل 11  کــه مــردم می خواهنــد  کرده انــد، درحالی کــه چیــزی  مواد مخــدر متمرکــز 

گشــت. ــه ایــن بحــث بازخواهــم  ب

کامروایــی در زندگــی. نســل بچه هــا، 2001. منبــع: دســته بند ی ها از پاســخ  های داده شــده بــه  نمــودار 9-3. عوامــل بنیادیــن 
مصاحبــه بــاز به دســت آمده اســت.

هم سنجی شغلی و تحصیلی پدر و  مادر و فرزندان
بــه تحصیــالت در فاوالیی هــا و همــه  کاوی مســیر خانواده هــا، شــکاف درآمــدی پیوســته  وا
ــرد  ک ــک  کم ــن  ــه م ــل ب ــه نس ــواده در س ــر خان ــای ه ــتن داده ه ــی داد. داش ــان م ــو را نش ــهر ری ش
کار و  کنــون  کــه ا کســانی  گرفتــن  کنــم. بــدون در نظــر  کــه هــر فــرد را بــا پدرومــادرش ســنجش 
ــری در  ــغل بهت ــل دارای ش ــر نس ــد در ه ــه 60 درص ــک ب ــه نزدی ک ــم  ــن دریافت ــد، م ــت  ندارن فعالی
کــه 8۵ درصــد آن هــا تحصیــالت  کــه بــا ایــن واقعیــت همــراه اســت  برابــر پدرومــادر خــود بودنــد 

بیشــتری در برابــر پدرومــادر خــود داشــتند.
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کــه شــرایط آموزشــی  بخشــی از ناهمســانی می توانــد بــه ایــن واقعیــت پیونــد داشــته باشــد 
موردنیــاز بــرای پانهــادن بــه جایگاه هــای ســطح بــاال، پرشــتاب تر از افزایــش ســطح تحصیلــی 
از  تــا غیردســتی1،  از دســتی  افزایــش در همــه مشــاغل  ایــن  اســت.  کــرده  رشــد  کم درآمدهــا 
گواهــی دیپلــم دبیرســتان نــدارد،  کــه  کســانی  گــردآوران زبالــه تــا مدیــران فــروش هســت و بــرای 
کــرده اســت و داشــتن مــدرك دانشــگاهی بــرای رســیدن بــه مشــاغلی بــا  کار را ســخت  کــردن  پیــدا 

کــرده اســت.2 گزیــر  دســتمزد بهتــر را نا
هنگامی کــه مــن در دهــه 1960 در فاوالهــا زندگــی می کــردم، پدرومادرهــا بیشــتر بــه بچه هایشــان 
کاری به دســت  کنیــد، نمی توانیــد در آینده  گــر مدرســه )دبســتان( را رهــا  کــه ا یــادآوری می کردنــد 
کنیــد. چندیــن ســال پیــش هنگامی کــه  کــه آشــغال جمــع  آوریــد و ســرانجام ناچــار خواهیــد شــد 
در ریــو بــودم، بیــش از 4000 نفــر در ایــن شــغل به کارگماشــته شــده بودنــد، بااین حــال دویســت 
کار  کار آشــغال جمع کنی هنــوز بــود و داشــتن مــدرک دیپلــم بــرای ایــن  ظرفیــت خالــی بــرای 

اجبــاری بــود.
ــت  ــرفت و اف ــت. پس ــه اس ــش  یافت ــهر افزای ــکاری در ش ــن، بی ــی م ــتین بررس ــاز نخس ــگام آغ از هن
کاهــش مشــاغل  کــه بــر  کــرده اســت. در میــان عواملــی  کار را دچــار آشــفتگی  اقتصــاد ریــو، بــازار 
کشــور بــه برازیلیــا، جابجایــی خدمــات مالــی و  کارگــر بــوده، می تــوان جابجایــی پایتخــت  در ریــو 
مرکزیــت فرهنگــی و فکــری بــه ســائوپائولو، رفتــن صنایــع ســنگین بــه دیگــر بخش هــای برزیــل و 
گردشــگری  کاهــش  کشــتیرانی و  کشــورها )صنعــت زدایــی(، افــول ناحیــه بنــدری و صنعــت  دیگــر 
و ســرمایه گذاری بــه دلیــل تــرس از خشــونت را برشــمرد. تثبیــت محیــط  ساخت شــده ]کاهــش 
بــه  مربــوط  مشــاغل  از  بســیاری  ساخت وســاز،  در  فنــاوری  پیشــرفت های  و  ساخت وســاز[ 
کارگــران تهیدســت شــده  ساخت وســاز را از میــان بــرده و منجــر بــه بیــکاری شــمار زیــادی از 
ــرای خدمتــکاران و  ــازه ب ــاد قوانیــن ت ــدی و ایج ــر طبقــه متوســط درآم ــار ب ــان فش اســت. هم زم
کاهــش تقاضــای خدمــات خانگــی  ــه  کار، ب تعییــن حــق حداقــل دســتمزد و مجموعــه قوانیــن 
کاهــش  ایــن  انجامیــد.  مشــاغل  ازاین دســت  و  رخت شــویی  آشــپزی،  خدمتــکاری،  ماننــد 
کن ســکونتگاه های غیررســمی، بیــکاری را بــه همــراه داشــت. مشــاغل بــرای بســیاری از زنــان ســا
کــه بیــش از شــش مــاه  کســانی  میان ســال های 1969 و 2003، در نمونه هــای تصادفــی درصــد 
بیــکار شــده بودنــد، از 32 درصــد بــه ۵1 درصــد افزایــش یافــت. در ســال 1969، از نمونــه تصادفــی 
کــه هیــچ سرچشــمه درآمــدی ندارنــد، در 2003، نزدیــک بــه یک چهــارم نمونــه  گفتنــد  17 درصــد 
کــه بیــش از دو برابــر میانگیــن ریــو بــود. فاوالهــا  تصادفــی )23 درصــد(  هیــچ درآمــدی نداشــتند، 
باالتریــن  لوتیامنتو هــا(  و  مجتمع هــا  )فاوالهــا،  فقیرنشــین  محله هــای  گونه هــای  میــان  در 
کمتــری  کنان فاوالهــا بخــت  کــه شــاغل بودنــد، ســا کســانی  ــراز بیــکاری را داشــتند. در میــان  ت
ــا بهتریــن دســتمزد( را بــه دســت  کــه بتواننــد مشــاغل غیردســتی بااعتبــار )نــه الزامــًا ب داشــتند 

کار فیزیکی ندارد. )مترجمان( که نیاز به  Nonmanual Jobs .1: شغلی 
2. For more detail on this see Estanislao Gacitua-Mario and Michael J. V. Woolcock (2008) 
Estanislao Gacitua-Mario Michael J. V. Woolcock and Instituto de Pesquisa Economica 
Aplicada (2005).
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گروه هــای  ــا خشــونت و  کــه در فصــل هفتــم آمــد، واقعیــت پیونــد فاوالهــا ب آورنــد.1 همان گونــه 
کاری بــا دســتمزد خــوب و بــدون توجــه بــه  کار را بــرای مــردم فــاوال، به ویــژه  تبهــکار، یافتــن 

کــرده اســت.2 داشــتن تحصیــالت را دشــوارتر 
کــه در ایــن پژوهــش  پیوســته انتظــار  کــه فقــر مطلــق بیشــتر از آن اســت  همچنیــن دریافتیــم 
از  آغازیــن، 18 درصــد  از شــرکت کنندگان  کمابیــش 3۵ درصــد   ،2001 گفتگــوی  داشــتیم. در 
گرســنگی  کــه درگذشــته ای نه چنــدان دور  گفتنــد  فرزنــدان آن هــا و 13 درصــد از نوه هایشــان 
کــه پیــش از بســته شــدن  کشــیده اند. سباســتیائو3، یکــی از رهبــران قدیمــی نوابرازیلیــا بــود 
کارخانــه بــود و درآمــد  کامیــون ایــن  کــوال در اوایــل 1990، راننــده  کوکا کارخانــه بطری ســازی 
کلبــه در حیــاط پشــتی  درخــوری داشــت. هنگامی کــه بــا زی کابــو بــه دیــدن او رفتیــم، در یــك 
ــتگی  ــتمزد بازنشس ــا دس ــوه اش ب ــیلن4 و ن ــرش ژوس ــارش، دخت ــر بیم ــا همس ــینش ب ــه پیش خان
ــود  ــکار ب ــه بی ک ــود  ــا ب ــود، مدت ه ــا ب ــاله و فریب ــی 30 س ــه زن ک ــیلن  ــرد. ژوس ــی می ک ــه  زندگ ماهان
گرســنگی رهانیــده و تنهــا  کار ناامیــد شــده بــود. تنهــا مســتمری پــدرش او را از  و از جســتجوی 

ــود. ــش ب کوچک ــر  ــه دخت ــرای تغذی ــه ب بنمای
کوتاه ســخن اینکــه، امــروزه شــرایط مــادی زندگــی، بســیار بهتــر از چهــار دهــه پیــش اســت و 
ســطح ســواد نیــز بســیار باالتــر اســت ولــی بیــکاری نیــز بســیار افزایش یافتــه اســت و پیشــرفت های 
کــه در یــك  کــم دارنــد  کارهــای بهتــر نیانجامیــده اســت. مــردم مشــاغلی بــا دســتمزد  آموزشــی بــه 
کــه در میــان خانواده  هایــی بــا یــك  ترانــه ســامبا از آن  بــا "دســتمزد فقیرانــه "۵ یــاد شــده، تــا آنجــا 

گرســنه بــه رختخــواب رفتــن چنــدان غیرعــادی نیســت. نفــر شــاغل، 

برون شدن از فاوالها 
گریــزی از محلــه فقیرنشــین بــه یــک  کــه بــا اختیــار و یــا نا تفــاوت آن دســته از مــردم و خانواده هــا 

کــه می ماننــد چیســت؟ کســانی  محلــه مناســب می رونــد و 
ژانیــرا،  و  سباســتیائو  دوناریتــا،  زی کابــو،  نیلتــون،  تیوســوزا،  مارگاریتــا،  کوبــی،  جا داســتان  
ــان  ــرو را نمای ــا بای ــك مجتمــع ی ــه ی ــا رفتــن ب ــاوال ی ــواده در ف ــا خان ــرد ی ــك ف ــدن ی انگیزه هــای مان

کار نیســتند. آن هــا دربرگیرنــده زنــان  کــه "بــدون درآمــد " هســتند یــا "کار نمی کننــد "، لزومــًا بیــکار یــا در جســتجوی  1. آن هایــی 
ــدان، همســران و  ــه از ســوی دیگــران حمایــت می شــود ماننــد والدیــن، فرزن ک کســی  ــه دار، دانش آمــوزان، بازنشســتگان و هــر  خان
کــه "کار نمی کننــد " را )39 درصــد( دارد؛ پــس ازآن بایروهــا )30 درصــد( و مجتمع هــا  کســانی  غیــره هســتند. فاوالهــا بیشــترین درصــد 
کار  کــه باالتریــن درصــد  کار می کردنــد بــه دســتی و غیردســتی نشــان می دهــد  کــه  کســانی  )27 درصــد( هســتند. دســته بندی شــغل 
غیردســتی رابایروهــا )40 درصــد(؛ ســپس مجتمع  هــا )34 درصــد( داشــتند و پایین تریــن درصــد نیــز مربــوط بــه فاوالهــا )21 درصــد( 

اســت. یــک سلســله مراتــب واضــح میــان ایــن نــوع جوامــع وجــود دارد.
 Adverse(  " نامطلــوب  مشــارکت   " و  اجتماعــی  محرومیــت   ،)200۵(  )Karen Moore( مــور  کارن  گفتــه  بــه  توجــه  بــا   .2
کــه در معــرض تبعیــض و برچســب بدنامــی قــرار دارنــد اجبــاراً در  کســانی  Incorporation( متقابــاًل بــر هــم اثــر دارنــد، به طوری کــه 
فعالیت هــای اقتصــادی و روابــط اجتماعــی فقــر آن هــا ادامــه دار می شــود. شــاهین یعقــوب )Shahin Yaqub( )1999(، ایــن نــوع 

ــد. ــی می کن ــر بررس ــر فقی کارگ ــه  ــکل طبق ــوان مش ــتثمار را به عن از اس
3. Sebastiao
4. Josilene
5. A Salary of Poverty
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و  تیوســوزا  کوبــی،  از آن هــا داوطلبانــه جابجــا نشــده اند. مارگاریتــا، جا می ســازد. هیچ کــدام 
نیلتــون همگــی بــا زور از فــاوال بــه مجتمــع رفتنــد و دو تــن از میــان آن هــا در آن زمــان بــه بایروهــا 
کــه بــه  کوبــی  کــه بــه آپارتمانــی در ایراجــا )در بخــش شــمال( رفتــه اســت و جا رفتنــد، مارگاریتــا 
گــوا رفــت. دونا ریتــا بــه محلــه نزدیکــی جابجــا شــد ولــی هنــوز  کاِرپا بخــش غربــی شــهر بــه نــام جا
گردانــدن فروشــگاهش هــر روز بــه فــاوال مــی رود. زی کابــو هــم بــه همــان بایــرِوی مارگاریتــا  بــرای 
ــوز در  ــرا هن ــتیائو و ژانی ــت. سباس ــا رف ــه آنج ــواد ب ــاق م ــای قاچ گروه ه ــار  ــم به اجب ــا او ه ــت ام رف
ــالوده ای  ــه ش گرچ ــت، ا ــودمند اس ــیار س ــا بس ــتان های آن ه ــه، داس ــتند. روی هم رفت ــاوال هس ف

گیــر فراهــم نمی کنــد. بایســته بــرای یــک نتیجه گیــری فرا
ازایــن رو نیــاز اســت نگاهــی بــه داده هــای جمع آوری شــده از همــه شــرکت کنندگان در پژوهــش 
میــان  نیرومنــد  پیونــد  یــك  نشــان دهنده  کاوی هــا  وا بیندازیــم.  آن هــا  فرزنــدان  و  آغازیــن 
جابجایــی بــه بیــرون )جابجایــی از فاوالهــا بــه بایروهــا( و پویایــی اجتماعــی روبــه بــاال هســت. 
کمتــر، میــزان بیــکاری باالتــر، ســطح  کــه هنــوز در فاوالهــا زندگــی می کننــد، درآمــد بســیار  کســانی 
کمتــری دارنــد.  کمتــر بــه خدمــات، تســهیالت شــهری و ســرانه های  ســواد پایین تــر، دسترســی 
کاری  گــر  گمــارده شــوند )ا کار  کارهــای دســتی بــه  کــه آنــان در  گمــان بیشــتری هســت  همچنیــن 
ــد،  ــه زمیــن خریده ان ک کســانی  ــه در بایروهــا هســتند. همچنیــن،  ک کســانی  ــا  داشــته باشــند( ت
همــه  در  خریده انــد،  یــا  کــرده  اجــاره  بایروهــا  در  آپارتمان هایــی  یــا  ســاخته اند  خانه هایــی 
ــراد  ــاز اف ــه امتی گرفتنــد، درحالی ک ــری  ــاز باالت شــاخص های پویایــی اجتماعــی اقتصــادی، امتی

ــود. کنان بایروهــا ب کنان فاوالهــا و ســا کن مجتمع هــا چیــزی میــان ســا ســا
بــا این حــال ایــن یافته هــا چگونگــی توانــا شــدن مــردم بــرای بــرون رفتــن از فاوالهــا را روشــن 
گذشــته  ــا  کــه از فاوالهــا بــه بایروهــا رفتنــد، زندگــی بهتــری در ســنجش ب کســانی  ــا  نمی کنــد. آی
گریــز  کــه از فــاوال بیــرون رونــد؟ یــا بــرای  پیــدا می کردنــد و شــرایط بهتــر زندگــی، آن هــا را توانــا  کــرده 
کردنــد  گســترده و بــه دســت آوردن هویــت، فــاوال را رهــا  از خشــونت، رهــا شــدن از خانواده هــای 
و ریســك رفتــن بــه یــك بایــرو را پذیرفتنــد و تنهــا پــس از جابجایــی موقعیــت بهتــری یافتنــد؟ 
گریــز از برچســب ننــگ زندگــی در فــاوال مایــه رســیدن بــه ســطح باالتــر زندگــی )تــا اینکــه پیش تــر 
کار،  ــت آوردن  ــه دس ــردم ب ــرای م ــون ب ــود، چ ــوند( می ش ــا ش ــس ازآن جابج ــرده و پ ک ــرفت  پیش

گــون مــردم آســان تر می شــود. گونا کیفیــت و پیونــد بــا شــبکه های  یافتــن آموزشــگاه های با
یــك  بــه  فــاوال و جابجایــی  یــك  از  اینکــه بفهمیــم چــه عواملــی در احتمــال برون رفــت  بــرای 
ایــن  نــام مــدل پروبیــت1 بهــره بردیــم.  بــه  آمــاری  یــك آزمــون احتمــال  از  بایــرو نقــش دارد، 
کاهنــده و افزاینــده احتمــال برون رفــت یــك فــرد از فــاوال را نشــان  تجزیه وتحلیــل  ســه عامــل 
کمابیــش باالتــری داشــتند  کــه 1( پدرانــی بــا تحصیــالت  کســانی بیشــتر بیــرون می رونــد  داد. 
گاهــی بیشــتری دربــاره سیاســت برزیــل داشــتند.  2( خــود تحصیــالت بیشــتری داشــتند؛ و 3( آ
گســترده تر اســت.2 مــا  ایــن یافته هــا تأیید کننــده داده هــای سرشــماری برآمــده از پژوهش هــای 

1. Probit Model
2. Gacitúa-Marió and Woolcock, (2008 & 2005)
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کــه تحصیــالت )پدرومــادر یــا خــود فــرد( یــك انگیــزه برجســته جابجایــی باشــد و  انتظــار داشــتیم 
گاهــی از سیاســت نیــز بازتــاب امتیــاز تحصیــل اســت. عالقــه و آ

کــه  دیگــری  متغیرهــای  می شــود.  گرفتــه  نادیــده  متغیرهایــی  زمینــه  ایــن  در  بااین وجــود، 
بــودن،  مــرد  شــامل  دارد،  همبســتگی  فــاوال  از  برون شــد  بــا  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
کار بــود ولــی یــك دســتمزد خــوب  کوچک تــر، داشــتن  سفیدپوســت بــودن، داشــتن خانــواده ای 

نمی کــرد. ایجــاد  معنــاداری  تفــاوت  هیچ گونــه 
ــه درک  ــتری ب ــک بیش کم ــی داد  ــش م کاه ــاوال را  ــد از ف ــال برون ش ــه احتم ک ــی  ــناخت عوامل ش
کــه 1( در فــاوال خانــه   کســانی بودنــد  کــه در فاوالهــا می ماندنــد،  کســانی  راز جابجایــی می کنــد. 
کار رســمی )قــرارداد رســمی( و منافــع داشــتند؛ و 3( عضــو نهاد هــای اجتمــاع  داشــتند 2( یــك 
کــه ایــن نتیجــه برخــالف انتظــار اســت.  خــود بودنــد. هــر ســه ایــن عوامــل، رفــاه را می ســنجند 
کمتــر اســت، ایــن انــگاره را رد می کنــد  این کــه احتمــال بــرون رفتــن دارنــدگان خانــه  از فاوالهــا 
کــه  کســانی هســتند  کافــی بــرای مالکیــت خانــه  شــخصی را دارنــد،  کــه منابــع  کــه آن هایــی 
کــه پس انــداز  زندگــی  کســانی بودنــد  ج شــوند. دارنــدگان خانه هــا  می تواننــد از فاوالهــا خــار
گســترش  کــه خانه هایشــان را  کســانی  کــرده بودنــد،  خــود را بــرای خریــد خانــه ســرمایه گذاری 
باشــند،  داشــته  آن هــا  و خانواده هــای  بزرگ شــده  بچه هــای  بــرای  فضایــی  تــا  بودنــد  داده 
کــه خشــونت،  ــر آنجــا را رهــا می کردنــد، سرمایه شــان را از دســت می دادنــد، چرا گ ــه ا ک کســانی 
گــر سرپرســت خانــوار جابجــا می شــد، ســخت اســت  کــرده بــود. حتــی ا ملــك آن هــا را بــی ارزش 
کــه  کنــد  کــه بتوانــد هزینــه خریــد جایــی بــزرگ و نزدیــک بــه شــهر را در بیــرون از فــاوال بــرآورده 
ــه معنــای  ــا ب ــران و ی گ ــه آنجــا ببــرد. هزینــه چنیــن جابجایــی بســیار  گســترده اش را ب ــواده  خان

کار اســت. کــردن  رهــا 
کــه در بخــش رســمی پیشــه ای داشــتند، یعنــی  کســانی  کــه  ــود  یافتــه دور از ذهــن دیگــر ایــن ب
کمتــری بــه  گرایــش  کــه دســتمزد و مزایــای خــوب و پایــدار شــغلی و بیمــه داشــتند،  کســانی 
گرچــه درآمــد، ایــن افــراد را بــرای تأمیــن هزینه هــای رفتــن از فــاوال توانــا  بیــرون رفتــن داشــتند. ا
کــه در فــاوال بماننــد.  کار بســیار مهــم اســت و باعــث می شــد  می کــرد ولــی نزدیکــی بــه جــای 
کــه نزدیــك  کار می کردنــد و می بایســت  کار رســمی داشــتند، مــدت فراوانــی  کــه  کســانی  بیشــتر 
کارشــان بماننــد. ایــن نشــان دهنده بی میلــی آن هــا بــرای رفتــن بــه یــك بایــروی دورتــر  بــه محــل 
ــود.  ــی ب ــرای رفت وآمــد در راه هــای طوالن ــردن زمــان و پــول بیشــتر ب ک ــه نیازمنــد هزینــه  ک ــود  ب
کــردن فــاوال می شــد،  کاری 12 ســاعته، بازدارنــده رهــا  چهــار ســاعت زمــان ســفر در پایــان یــك روز 
ــه خاطــر خرابــی اتوبــوس وجــود دارد،  ــه ســرکار ب ــر رســیدن  ب جــدا از ایــن، همــواره دلهــره ی دی

کشــیده می شــد. ــه اخــراج آن هــا  ــرد در به موقــع ســرکار رســیدن، ب ــار دیرک ــه ســه ب ک چرا
دارد  بیشــتری  احتمــال  انجمــن  محلــی،  اندام هــای  کــه  بــودم  کــرده   ســرانجام، پیش بینــی 
ــاال را  ــی ب ــرمایه اجتماع ــه س ک ــت  ــی اس ــار از نگره های ــته ها سرش ــوند. نوش ج ش ــار ــاوال خ ــه از ف ک
کامیابــی اقتصــادی برشــمرده و چه بســا نیــروی درونــی مــورد نیــاز بــرای  عامــل خوبــی بــرای 
کــه در  گفت وشــنود بــا دوســتانم  پویــش روبه پیشــرفت را فراهــم مــی آورد. پــس از ســاعت ها 
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کــه همبســتگی و  کســانی  فاوالهــا زندگــی می کردنــد، بــه ایــن برآینــد رســیدم: چنیــن پیداســت 
ریشــه های نزدیکــی بــا اجتمــاع محلــی دارنــد، از نظــر مالــی تــوان جابجایــی و خــروج از فاوالهــا را 
کــه در چندیــن دهــه بــرای آن  کــه از اجتمــاع خــود و از همه چیزهایــی  دارنــد ولــی نمی خواهنــد 
گرفــت  کــه زی کابــو در آن قــرار  جنگیده انــد، دســت بکشــند. ایــن دقیقــًا همــان جایگاهــی اســت 
کــه نیلتــون، به جــای اینکــه بــه یــك بایــرو در جــای دیگــر بــرود،  و همچنیــن بــه همیــن انگیــزه بــود 

گواپــور ســاخت. ــواده اش را در  پایــگاه خان
کــه بســیاری از مردم  گفتــه مــن را تأییــد می کند  بخردانــه بــودن ایــن یافتــه ناســاز بــا شــواهد، ایــن 
بــه اختیــار خــود در فاوالهــا می ماننــد. یــك نمونــه آشــنا در ایــن زمینــه بندیتــا داســیلوا اســت، 
او حتــی پس ازاینکــه دبیــر ملــی اقــدام اجتماعــی شــد، فــاوالی چاپئــو مانگویــرا1 را رهــا نکــرد، 
چــون در آنجــا ریشــه داشــت. چنانکــه زی کابــو پــس از خریــد زمیــن و مســکن در بیــرون از فــاوال 
بــرای چهــار فرزنــد بزرگــش، خــود در نوابرازیلیــا مانــد. همچنیــن ایــن دل بســتگی بــه ریشــه های 
گــون موســیقی ، ماننــد ســامبا، رگای آفریقایــی2،  گونا خــود، سرچشــمه ســروده های ســبک های 
هیپ هــاپ و فانــك شــده اســت. همــه آن هــا باافتخــار از رنج هــا و خوشــی های حقیقــی فاوالهــا 
کــه جــزء پنــج دهــک درآمــدی بــاال  به عنــوان زادگاه یــاد می کننــد. یــازده درصــد از نمونــه مــا 
بودنــد، بااینکــه توانایــی مالــی بــرای رفتــن بــه محلــه دیگــری را داشــتند، بــه  خواســت خودشــان 

در فاوالهــا مانده انــد.
خ می دهد، برون شد از فاوال یا پویش و پیشرفت؟ کدام یک پیش تر ر  پس 

غ، شــاید هیــچ پاســخ بی چــون و چرایــی نتــوان یافــت. مــا یــك  غ و تخم مــر ماننــد داســتان مــر
کردیــم. آن  پیونــد خــود نیروبخشــی3 میــان برون شــد از فــاوال و پویــش روبه پیشــرفت پیــدا 
کــه دارایــی  و درآمدهــای بیشــتری داشــتند، مجــال بیشــتری بــرای  کنان فــاوال  دســته از ســا
کــه موفــق بــه برون رفــت از فاوالهــا، به ویــژه به ســوی بایروهــا  برون رفــت داشــتند و آن هایــی 
شــدند، توانایــی بیشــتری بــرای ایجــاد درآمــد بیشــتر یافتنــد. دربــاره نیلتــون، رفتــن بــه یــك 
کــه شــغلی در پلیــس نظامــی  کــرد  کمــک  گواپــور )کــه اعتبــار یــک بایــرو را نــدارد( بــه او  مجتمــع در 
کن بــود بــرای همیــن شــغل بارهــا پاســخ رد  کومبــا ســا کاتا کنــد، در حالی کــه هنگامی کــه در  پیــدا 

شــنیده بــود.
کاوی پیونــد علــت و معلولــی میــان برون رفــت از فاوال و پویش روبه پیشــرفت، از شــاخص  بــرای وا
کــه دربرگیرنــده همــان شــاخص های ســطح  گرفتیــم  پایــگاه اجتماعــی - اقتصــادی )SES( بهــره 
کــم )نفــر در اتــاق( بــود  کاالهــا و لوازم خانگــی و ترا ســواد )شــمار ســال های آمــوزش(، مصــرف 
کــس امتیــازی در نظــر  کــه در سرشــماری و پیمایــش خانــوار برزیــل بــه کار رفتــه اســت. بــرای هــر 
ــه یــك  کــه ب ــا آن هایــی  ــد را ب کــه در یــك فــاوال مانــده بودن ــا آن امتیــاز رفــاه فرزندانــی  گرفتیــم و ب

کردیــم. بایــرو رفتــه بودنــد مقایســه 
برگزیــده نشــدند، تنهــا  بیــرون رفتــه  اینکــه آســوده شــویم، فرزنــدان همــراه پدرومــادر  بــرای 

1. Chapéu Mangueira
2. Afro reggae
3. Self-reinforcing
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کــه در یــك فــاوال متولدشــده بودنــد و پدرومــادر آن هــا همچنــان  کردیــم  گزینــش  فرزندانــی را 
کــه  کــه نمــودار 9-4 نشــان می دهــد، فرزندانــی  در آن فاوالهــا زندگــی می کردنــد. همان گونــه 
همچنــان در فاوالهــا زندگــی می کردنــد، امتیــاز شــاخص اقتصــادی- اجتماعــی منفــی )زیــر 
ــت  ــاز مثب ــد، امتی ــده بودن ــا ش ــا جابج ــه بایروه ــه ب ک ــی  ــه فرزندان ــتند، درحالی ک ــن( داش میانگی

کــه در لوتیامنتو هــا و مجتمع هــا بودنــد امتیازشــان میــان ایــن دو بــود. کســانی  داشــتند و 

کــه والدیــن آن هــا بــا توجــه بــه نــوع جامعــه در  نمــودار 9-4. امتیــاز شــاخص اقتصــادی- اجتماعــی )SES( فرزنــدان بالــغ 
باقی مانده انــد. فاوالهــا 

و  بودنــد  بزرگ شــده  و  زاده  فاوالهــا  در  کــه  فرزندانــی  میــان  در  کــه  می دهــد  نشــان  ایــن 
ــز آنجــا را رهــا  کــه هرگ ــز بــه بیــرون از فاوالهــا جابجــا نشــده بودنــد، آن هایــی  پدرومادرشــان هرگ
ــه یــك بایــرو رفتــه  ــه بیــرون از آنجــا و ب ــه ب ک کســانی  ــد و  ــز1 دارن ــد یــک ضعــف متمای نکــرده بودن
کــه آموزگارانــی  بودنــد، یــک مزیــت متمایــز2 دارنــد. زندگــی در یــك فــاوال زندگــی در شــرایطی اســت 
کالس  کــه به خوبــی آمــوزگاران بایروهــا آمــوزش نمی دهنــد و تنهــا 2 تــا 3 بــار در هفتــه در  داریــد 
ــد؛ در  ــل نداری ــردن تحصی ــرک نک ــرای ت ــنده ب ــی بس ــتیبانی اجتماع ــوند؛ پش ــر می ش درس حاض
کــم و شــلوغ بــا تلویزیــون روشــن و بــدون هیــچ اتاقــی بــرای مطالعــه یــا حریــم  یک خانــه پرترا
کــه پیوندهــای شــغلی دارنــد ســروکار نداریــد و در  کســانی  خصوصــی زندگــی می کنیــد؛ روزانــه بــا 
کــه بــرای آن داشــتن نشــانی محــل زندگــی نیــاز اســت پذیرفتــه نمی شــوید. یــك مصاحبــه شــغلی 

1. Distinct Disadvantage
2. Distinct Advantage
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کــه فقیــر بــه دنیــا می آیــد فقیــر می مانــد؟ فقیــر فرزنــدان  کســی  آیــا فقــر همیشــگی اســت؟ 
فقیــری خواهــد داشــت؟

کــردم، در میــان نمونــه آغازیــن از همــه  گفتگــو  کومبــا بــا او  کاتا کــه در ســال 1969 در  دانیــل1 
موفق تــر بــود ولــی پــس ازآن دوبــاره تهیدســت شــده بــود. او در ایپانمــا زاده شــد، خانــواده اش، 
خدمتــکار، پرســتار بچــه و امکانــات طبقــه متوســط بــه بــاال را داشــتند، تــا هنگامی کــه می بارگــی 
کشــاند. هنگامی کــه او هشــت ســال داشــت خانه شــان را از  و قماربــازی پــدرش، آن هــا را بــه فقــر 
کومبــا آمدنــد. ســال ها پس ازاینکــه بــه مجتمع هــا  کاتا دســت دادنــد و بــرای زندگــی بــه فــاوالی 
کم درآمدنشــین  ــه  کوچــك در یــک محل ــه  ــداز خــود توانســت یک خان ــا پس ان ــده شــدند، او ب ران
بــه مناطــق  پیرامــون شــهر بخــرد. او مینی بوس هــای غیررســمی مســافرکش را از مرکــز شــهر 
کارگــران تهیدســت ســاماندهی و نوبت دهــی می کــرد. داســتان  او  پیرامــون شــهر و جــای زندگــی 

یکــی از پویش هــای روبــه افــول اســت.
کومبــا در تهیدســتی  کاتا کــه در پایــان ایــن فصــل داســتان او را دوبــاره آورده ام، در  گرانــد،  هلیــو 
گلوریــا زندگــی می کنــد. ایــن داســتان  کنــون در یــك محلــه سرشــناس بــه نــام  ســختی بــود و ا
کنــون در آســایش اســت. مارگاریتــا و نیلتــون نیــز تهیدســت  کــه فقیــر بــه دنیــا آمــد و ا کســی اســت 
کمتــر شــده اســت. زی کابــو تهیدســت بــه جهــان آمــده، اوضاعش  کنــون فقــر آن هــا  زاده شــدند و ا
ــاره تهیدســت شــد؛ و ژانیــرا هــم تهیدســت زاده شــد و همچنــان تهیدســت  بهتــر شــد ولــی دوب
و  زاده شــدند  تهیدســت  به ویــژه دختــران،  آن هــا،  نوه هــای  از  بســیاری  ولــی  اســت.  مانــده 

کنــون دیگــر تهیدســت نیســتند. ا
گــر فقــر و تهیدســتی همیشــگی بــود و در میــان نســل ها پایــدار می مانــد، هریــك از ایــن افــراد  ا
به جــا  فرزندانشــان  بــرای  را  خــود  فقــر  و  بودنــد  نســبی  جایــگاه  همــان  در  خــود  زندگــی  در 
کــه مــن بــا آن روبــرو شــدم این گونــه نبــود. مــن بــه شــکلی یکســان  می گذاشــتند. ولــی واقعیتــی 
شــاهد هــردو پویــش روبه پیشــرفت و روبه افــول بــودم امــا روی هم رفتــه برخــی افــراد بهتــر از 

کــرده بودنــد. دیگــران عمــل 
کــه از راه شــناخت بیشــتر عوامــل درون زا و بــرون زای )یــا  فــرض و آرمــان ایــن پژوهــش ایــن اســت 
کننــده پویایــی روبه پیشــرفت، شــاید بتــوان شــرایط بهتــر بــرای  شــرایط داخلــی و بیرونــی( آســان 
کــرد. پاســخ بــه پرســش پویــش درون نســلی  کســان فراهــم  پویایــی روبه پیشــرفت را بــرای برخــی 
فقــر )آیــا فقــر همیشــگی اســت؟( "نــه بســیار" بــود ولــی بــرای پاســخ قاطع تــر، بــه روشــی نیــاز داریــم 
کــه بــا به کارگیــری شــاخص اقتصــادی اجتماعــی  کــه بــه همــه پاســخ دهندگان نگاهــی بیندازیــم 
گفتگــو شــوندگان آغازیــن در ســال 1969 را بــا امتیــازات آن هــا  کار انجــام شــد. ســپس امتیــاز  ایــن 
ــه  ک ــود  کمــی وجــود داشــت، رابطــه ضعیــف ب ــم. وابســتگی بســیار  کردی در ســال 2001 مقایســه 
نشــان می دهــد امتیــازات شــاخص اقتصــادی اجتماعــی نمونــه آغازیــن بــرای هــر شــخص رابطــه 

معنــاداری بــا امتیــاز ســال 2001 او نداشــت.
پویــش میــان نســلی چگونــه اســت؟ آیــا فقــر موروثــی اســت؟ بــرای بررســی ایــن پرســش ها نیــاز 

1. Daniel

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



321راز پـویـش و جـابـه جـایـی

ــر امتیــازات  کــه میــزان اثرگــذاری امتیــازات شــاخص اقتصــادی اجتماعــی پدرومــادر را ب اســت 
شــاخص اقتصــادی اجتماعــی فرزنــدان و نوه هــای آن هــا بســنجیم و اینکــه چگونــه امتیــازات 
ــه در جــدول 1 پیوســت2 نشــان  ک ــه  کارگــری داشــته اســت. همان گون ــر روی نوه هــا  ــدان ب فرزن
داده شــده اســت، یــك همبســتگی مثبــت ولــی ضعیــف وجــود دارد، یعنــی بــه وارونــه بــاور 
کمــی در تعییــن جایــگاه فرزنــدان آن هــا داشــت.  همــگان، جایــگاه پدرومــادر، تــوان پیش بینــی 
تــا  یافتــه  ایــن  امــا  بــود  نوه هــا دیگرگونــه  و  فرزنــدان  بــاالی میــان  این همــه، همبســتگی  بــا 
انــدازه ای غیرواقعــی اســت، چــون 22 درصــد از نوه هــا در هنــگام انجــام پژوهــِش ســال 2001 
گفتــه ای دیگــر، چــون آن هــا خانواده هــای مشــترکی  هنــوز بــا خانــواده زندگــی می کردنــد. بــه 
داشــتند، مصــرف خانگــی آن هــا و شــمار افــراد در هــر اتــاق بــرای فرزنــدان و نوه هــا هماننــد 
ــز ایجــاد  ــود و تنهــا تحصیــالت در نمــرات شــاخص اقتصــادی اجتماعــی میــان دو نســل تمای ب

می کــرد.1
ســرانجام این کــه پویــش درون و میــان نســلی برداشــت مــا بــا توجــه بــه متــون موجــود بــود. 
کــه نمــرات شــاخص اقتصــادی  چشــمگیرترین یافتــه منفــی در ایــن هــم ســنجی ها ایــن بــود 
اجتماعــی نمونــه آغازیــن در ســال 1969، همبســتگی فراوانــی بــا امتیــاز فرزنــدان آن هــا در ســال 
ــد. ــی بودن ــابه از زندگ ــطحی مش ــم و در س ــد ه ــش مانن کم وبی ــا  ــه آن ه 2001 نداشــت، در حالی ک
کنــم تــا از ارزش ایــن یافتــه دربــاره جابجایــی فقــر  در ادامــه نیــاز بــود مــورد دیگــری را بررســی 
کــه پیش تــر انجــام شــد، بــا میانگین گیــری از همــه نمونــه  دل آســوده شــویم. همــه محاســباتی 
کــه  کــرده باشــند و باعــث شــده باشــد  کــه ممکــن بــود بــاال و پایین هــا یکدیگــر را خنثــی  بــود 
کــس  کــه هــر  مــا بهتریــن بخــش داســتان را متوجــه نشــویم. بــرای ایــن روشــنگری، نیــاز بــود 
گــون زندگــی اش و در  گونا کــس در زمان هــای  کنیــم و جایــگاه نســبی هــر  گانــه بررســی   را جدا
کاوی مــورد بــه مــورد "2 می نامیــم،  کار را "وا کنیــم. مــا ایــن  ســنجش بــا فرزندانــش را بررســی 
کــرده بودیــم،  چــون ایــن پیوندهــای خانوادگــی را در پرسشــنامه های آغازیــن خــود دنبــال 

توانســتیم در ادامــه آن را انجــام دهیــم.
کــه پویایــی و جابه جایــی میــان نقطــه مبــدأ و نقطــه  ماتریس هــای جابجایــی3 ســاخته شــد 
مقصــد را بــرای هــر شــخص بــه فراخــور نمــرات شــاخص اقتصــادی اجتماعــی آن هــا نشــان 
کاری نداشــتیم،  کل جمعیــت ریــو  مــی داد. در ایــن راســتا بــه پویــش مطلــق4 در پیونــد بــا 
گــروه را بــا به کارگیــری از امتیــازات  کردیــم.  گــروه را بررســی  به جــای آن پویــش نســبی۵ درون 
کردیــم. در برابــر هرکســی  شــاخص اقتصــادی اجتماعــی از 20 درصــد بــاال تــا پاییــن، پنــج بخــش 

گونــه زیــر اســت: میــان مصاحبه شــوندگان آغازیــن در ســال های 1969 و 2001، 0/27۵؛  1. ضریــب تآثیــر بــرای ایــن همبســتگی ها بــه 
میــان مصاحبه شــوندگان آغازیــن در ســال 1969 و بچه هــای آن هــا در ســال 2001، 0/3۵8؛ میــان مصاحبه شــوندگان آغازیــن و 
بچه هــای آن هــا در ســال 2001، 0/314؛ میــان بچه هــا و نوه هــا در ســال 2001، 0/498؛ میــان مصاحبه شــوندگان آغازیــن در ســال 

1969 و نوه هــا در ســال 2001، 0/239؛ و میــان مصاحبه شــوندگان آغازیــن و نوه هــا در ســال 2001، 0/09 اســت.
2. Case-By-Case Analysis
3. Transition Matrices
4. Absolute Mobility
5. Relative Mobility
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بــود. در اجتماعــات بســیار  افــول رفتــه  نفــر روبــه  یــك  بــود،  کــرده  کــه روبه پیشــرفت حرکــت 
کــه از یــك طبقــه بــه طبقــه دیگــری  کســانی  خشــک، ماننــد نظام هــای طبقاتــی بســته، درصــد 
جابجــا می شــوند، یــا فرزندانشــان بــه یــك طبقــه جــدا از پدرومادرشــان می رونــد، بســیار پاییــن 
گــروه، پیشــرفت و یــا افــت  اســت. در یــك نظــام اجتماعــی روان، افــراد بیشــتری در ســنجش بــا 

می کننــد.
کم وبیــش باالســت. ماتریس هــای جابجایــی  کنان فاوالهــای ریــو، میــزان پویــش،  بــرای ســا
گفتگو شــوندگان آغازیــن در زندگــی  کــه تنهــا 27 درصــد  درون نســلی و میــان نســلی نشــان دادنــد 
خــود در همــان رده )بیســت درصــد( مانده انــد و تنهــا 28 درصــد از فرزنــدان آن هــا در همــان 
انتقــال  رده پدرومــادر خــود ماندنــد. مقایســه میــان مادرهــا و دخترهایشــان نشــان دهنده 
ــتگی  ــن همبس ــود. همچنی ــان ب ــا و پسرانش ــان پدره ــنجش می ــر س ــتری در براب ــبی بیش ــر نس فق
کــه دالیــل آن پیش تــر یــاد شــد. ایــن  نزدیک تــری میــان سروســامان فرزنــدان و نوه هــا بــود 
مســئله انتقــال ضعیــف درون و میــان نســلی فقــر را تأییــد می  کنــد و ایــن یافتــه را تقویــت می کنــد 

گرفتــار نیســتند. ــا فقــر مزمــن در پیــکار باشــند امــا در دام آن  کــه فقــرای شــهری ریــو شــاید ب
کــه پویایــی یادشــده در ایــن بخــش، نســبی اســت نــه مطلــق  بااین حــال، شــایان یــادآوری اســت 
کاوی ماتریــس جابجایــی، حــرکات روبه پیشــرفت و رو بــه افــول برابرنــد و  و اینکــه در این گونــه وا
کــه در  کســانی  کوچــك بــود و افزایش  هــای تک مرحلــه ای داشــتند و حتــی  بیشــتر  جابجایی هــا 
باالتریــن رده بیســت درصــد شــاخص اقتصــادی اجتماعــی بودنــد، هنــوز در ســنجش بــا سراســر 

شــهر تهیدســت هســتند.
بیشــترین پویایــی در شــاخص اقتصــادی اجتماعــی )و نیــز درآمــد و اشــتغال( پویــش فــردی 
کلــی و ســاختاری اســت. ایــن بــه بهبــود همه گیــر ابعــاد دگرگونــی در  نیســت، بلکــه دگرگونــی 
کــه  چرخــه زمانــی میــان پایــان دهــه 1960 و دهــه نخســت ســده 21 بــاز می گــردد. درســت اســت 
کل جامعــه نبــوده، بلکــه  کــه دیده شــده نســبت بــه  فقــر یــك دام نیســت ولــی بیشــتر بهبــودی 

ــرده اســت. ک کــه همــه زورق هــا را بلنــد  برآینــد خیــزش جــزر و مــدی اســت 
کوتاه ســخن اینکــه، انتقــال میــان نســلی فقــر، ضعیــف اســت و محکــوم شــدن بــه میزانــی از 
کانــت "گســتره داغ ننــگ زده محرومیــت "1 وجــود نــدارد.  گفتــه وا فقــر، بــرای همــه زندگــی یــا بــه 
گــره نخــورده اســت. ناهمســانی  کســی بــه پدرومــادر یــا پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا  سرنوشــت 
کــم نمی شــود ولــی  کنان فاوالهــا و محله هــای رســمی ریــو چشــمگیر اســت و به آســانی  میــان ســا
ــان  ــر از می کمت ــا  ــل ی ــك نس ــوان در ی ــا را می ت کنان فاواله ــا ــان س ــا و می ــانی  درون فاواله ناهمس
کــه  گفتگــو شــوندگان آغازیــن، پیروزمنــِد پویــش روبه پیشــرفت زنانــی بودنــد  بــرد. در میــان 
ــد  کار می کردن ــا دســت فروش  ــده  و ی ک آمــاده، دوزن ــر خــورا به عنــوان خدمتــکار، آشــپز، تدارک گ
گردآورنــده وجــوه خدماتــی  کارگــران ســاختمانی، آبدارچــی،  و در میــان مــردان پیروزمنــد نیــز 
گــروه  بودنــد. همچنیــن یــك طــراح دکوراســیون داخلــی و یــك ســازنده قــاب عکــس هــم از ایــن 
بودنــد، بیشــتر آن هــا تنهــا یــك یــا دو فرزنــد داشــتند و بیشــتر آنــان پیش تــر فاوالهــا، مجتمع هــا 

1. Stigmatized Territory of Exclusion
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کــرده بودنــد. یــا لوتیامنتوهــا را به ســوی بایروهــا تــرك 
گل کاری، صنــدوق داری،  ــان پرســتاری، آرایشــگری،  ــروه، مشــاغل زن گ ــدان ایــن  در میــان فرزن
دست فروشــی،  نیــز  مــردان  کار  بــود.  پلیــس  افســر  و  کارکنــان  سرپرســت  دبیرســتان،  دبیــر 
ــی  ــروه فرزندان ــود. در زیر گ کارمنــد ب انبــار  داری، دبیــر دبیرســتان، افســر شــهربانی ســاماندهی و 
کــه پویایــی روبه پیشــرفت داشــتند، یک ســوم آن هــا فرزنــد نداشــتند، یک ســوم تنهــا یــك فرزنــد 
داشــتند و یک ســوم دیگــر دو فرزنــد داشــتند )تنهــا یکــی از آن هــا ســه فرزنــد داشــت(؛ ماننــد 
زندگــی  بایروهــا  در  بیشــتر  روبه پیشــرفت،  موفقیــت  دارای  فرزنــدان  بیشــتر  پیشــین،  نســل 

یــا لوتیامنتو هــا. تــا در فاوالهــا، مجتمع هــا  می کردنــد 
کار پاســخگوی پذیــرش، دســتیار  در میــان موفق تریــن نوه هــای مصاحبه شــدگان، زنــان بــه 
فــروش و  از راه دور، داده پــردازی، منشــی  بازاریــاب  اداری، نگهبانــی خروجــی ســوپرمارکت، 
کارهــای هنــری )فیلم ســازی،  کارخانه هــای بافندگــی اشــتغال داشــتند؛ مــردان نیــز  دوزنــده در 
ــگاه  ــا بن ــی از آن ه ــی و یک ــا رانندگ ــا ی کار در اداره ه ــازه دار،  ــرا(، مغ ــك و اج گرافی ــو و  ــی ویدئ طراح
کــه پویــش روبه پیشــرفت داشــتند،  گروهــی  دادوســتد زمیــن و خانــه  داشــتند. 73 درصــد از 
کــه دارای فرزنــد بودنــد، 80 درصــد تنهــا یــك فرزنــد و بقیــه دو  کســانی  بچــه  ای نداشــتند و از 

ــتند. ــد داش فرزن
گفتمان هــای هواخواهــی و مخالفــت بــا  ایــن روزهــا ســخن دربــاره ُبعــد خانــوار بــا توجــه بــه 
کمــی از مــد افتــاده اســت. همچنیــن ایــن زمینــه آشــکار اســت  ســقط جنین و حــق انتخــاب زن، 
کاهــش ُبعــد خانــوار شــده اســت )شــاید به جــز در  ــراز شهرنشــینی مایــه شــتاب در  کــه افزایــش ت
کــه مزایــای شهرنشــینی ماننــد فرصت هــای آموزشــی و شــغلِی  کنــون روشــن اســت  هنــد(. ا
ــه همــراه دارد. همچنیــن در ایــن  ــاروری را ب کاهــش ب ــه  ک ــان، از عواملــی اســت  ــرای زن بیشــتر ب
کــودکان، امیــد  کاهــش مرگ ومیــر  دگرگونــی، بهبــود مراقبت هــای پزشــکی مــادران و فرزنــدان، 
کمتــر به خانــواده پرجمعیــت برای  کنتــرل زادوولــد و نیــاز  بــه زندگــی بیشــتر، دسترســی بیشــتر بــه 
کمتــر بــر مــردان بــرای نشــان دادن مردانگــی خــود در  کشــتزار )افــزون بــر ایــن فشــار روانــی  کار در 
کاهــش زادوولــد  کــردن خانواده هــای بــزرگ( نیــز نقــش دارد. ولــی نه تنهــا مــا شــاهد  سرپرســتی 
کــه  کاهــش میــان نســلی آن نیــز وجــود دارد، به گونــه ای  بــه خاطــر شهری شــدن هســتیم، بلکــه 
کــه هیــچ  گرفته انــد  گــروه در ایــن پژوهــش، بســیاری ماننــد پتــی، تصمیــم  در میــان جوان تریــن 
ــده  ــت  ش ــی و ثاب ــز بررس ــا نی ــون ایتالی ــورهایی چ کش ــرای  ــد ب ــن رون ــند. ای ــته باش ــه ای نداش بچ
کشــورهای درحال توســعه  کــه مــن می دانــم بــرای زورآبادهــای شــهرهای  اســت ولــی تــا آنجــا 

ایــن بررســی نشــده اســت.

سرشت، پرورش و ساختار
ــا همیــن انــدازه را می  توانــد  روابــط برآمــده از پیمایــش داده  هــای داســتان زندگــی  مــردم تنهــا ت
چیــزی  برآیندهــا  ایــن  پشــت پرده  داســتان های  ریــزگان  یــا  درون مایــه  دربــاره  و  آشــکار  کنــد 
کــه "گریختــگان از  گی هــای ریزبینانه تــری اســت  نمی گویــد. رویکــرد پایانــی بــرای دریافتــن ویژ
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گانــه  فقــر"1 را از "دربنــدان فقــر"2 جــدا می کنــد. مــا از میــان نمونــه تصادفــی آغازیــن و به طــور جدا
کمتریــن موفقیــت را بــر پایــه تــراز  کــه  نیــز از میــان نمونــه راهنمــا، ده نفــر از موفق ترین هــا و ده  نفــر 
کردیــم. ســپس بــا هریــك از آن هــا  گزینــش  کار و درآمــد داشــتند،  شــاخص اقتصــادی اجتماعــی، 
ــه داســتان های  ــاره داســتان زندگــی آن هــا بیشــتر بدانیــم و ب ــا درب ــم ت ــاز انجــام دادی گفتگــوی ب
کــه در آغــاز ایــن فصــل آورده شــد، از  ــو  کنیــم. داســتان های ادســون و آدائ گــوش  زندگــی آن هــا 
گرفتــه شــده  اســت. در میــان همــه شــرکت کنندگان پژوهــش  کامــل  گفتگوهــای جامــع و  ایــن 
آغازیــن، ادســون، یکــی از ده نفــر فقیرترین هــا بــود، درحالی کــه آدائــو از ده نفــر موفق ترین هــا 
حرکــت  چگونــه  خانــواده  یــك  در  کــه  می دهــد  نشــان  آن هــا  داســتان   روی هم رفتــه،  بــود. 
روبه پیشــرفت و روبــه افــول باهــم می توانــد روی دهــد، بنابرایــن، بــه ایــن عوامــل نقــش نســبی 

ــزود. ــوان اف ــرورش را نیــز می ت سرشــت و پ
کــه مضمون هــای  گفتگوهــای پیوســته، دریافتــم  ایــن  کامــل  بــه مجموعــه  بــا نگاهــی  مــن 
ــان  ــدول 9-3 نش ــه در ج ک ــه  ــود. همان گون ــان می ش ــی نمای ــای ناهمگون ــه روش ه ــی ب گون گونا
کامیابــی نســبی تأثیــر می گــذارد را بــه دو  کــه بــه نظــر می رســد بــر  داده شــده اســت، عواملــی 
دســته فــردی و زمینــه  ای و نیــز تعییــن شــده )صفــات یــا توانایی  هــای شــخصیتی آشــکار در ســن 
کــرده ام. بــا وجــود بی توجهــی دانشــمندان علــوم اجتماعــی و  پاییــن( و انتخابــی تقســیم بندی 
ــا در  ــی از دگرگونی ه ــه برخ ــان، مای ــانس و زم ــی ش ــر تصادف ــه عناص ک ــم  ــت گذاران، دریافت سیاس
گســتره سیاســت   کــه بیــرون از حــوزه و  نتایــج و ناهمســانی فــراوان در بســیاری از زندگی هــا اســت 

ــد. ــخصی روی می ده ــروی ش ــی و نی ــه مدن ــی، جامع عموم

جدول 9-3. مضمون های برآمده از داستان های زندگی

زمینه ایفردی

تعیین 
شده

کوشی · سخت 
· سماجت

· مهارت
· استعداد

· نزدیکی به مناطق اعیانی
· شبکه های اجتماعی

· حمایت خانواده )برای تحصیل، 
کار و غیره( مهارت، 

انتخابی

· همسر
· محدودیت در تعداد فرزندان

· برنامه ریزی استراتژیک )پول، تحصیالت و غیره(
کار کردن  کسب وکار، پیدا  · یادگیری یک تجارت، شروع یک 

کردن میان زندگی در  · سبک سنگین 
که به مرکز نزدیک تر است و یا  فاوال 

زندگی در یک محله دورتر.

کــه دربنــدان فقــر را از  کــرده  شــاهین یعقــوب3، هشــت عامــل و "فیلتــر حرکــت "4 را شناســایی 
ــن  ــود.۵ ای ــام می ش ــز انج گری ــد  ــه ی آن فرآین ــر پای ــد و ب ــدا می کن ــد ج ــر می گریزن ــه از فق ک ــانی  کس

1. Poverty Escapers
2. Poverty Prisoners
3. Shahin Yaqub
4. Mobility Filter
5. Shahin Yaqub (1999), 19.
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یــا نظــام طبقاتــی، جامعــه  کاســت1  نــژاد،  عوامــل درآمــد پدرومــادر، تحصیــالت، جنســیت، 
کاســت همــه ایــن فیلتر هــا نیــز بــر مصاحبه شــونده های  محلــی، طبقــه و فرهنــگ هســتند. به جــز 

مــا تأثیــر داشــتند ولــی فرهنــگ خانــواده از همــه برجســته تر بــود.
گی هــا را نشــان می دهــد. داســتان  هلیوگرانــد،  سرگذشــت های در ادامــه، بســیاری از ایــن ویژ
میــان  در  کســان  موفق تریــن  از  نفــر  چهــار  نیلتــون،  و  کوریــا3  آالارتــه  جیســلیدا2،  ماریــا 
شــرکت کنندگان پژوهــش  آغازیــن نیــز در ادامــه آمــده اســت. هریــك از آن هــا راهــی بــرای دور 

یافتنــد. فقــر  از  کامــل(  نــه برون رفــت  گرچــه  )ا شــدن 

فوتبال، هوش و دوستان: داستان هلیوگراند
کومبــا بــا او  کاتا کــه در روزهــای نخســتین در  کســانی اســت  هلیــو یکــی از به یادماندنی تریــن 
کاریزمــا بــود و بــا همــه  کــردم. در آن هنــگام او 4۵ ســاله بــود، قدبلنــد و یــك رهبــر انجمــن  دیــدار 
برخــوردی دوســتانه داشــت. او در انجمــن ســکنه، باشــگاه ورزشــی جوانــان، آموزشــگاه رقــص 
غیــره  و  روزانــه  گردش هــای  پیك نیك هــا،  جشــن ها،  ماننــد  اجتماعــی  رویدادهــای  و  ســامبا 

ــود. فعالیــت داشــت. او یــك بازیکــن بســیار خــوب فوتبــال ب
پویایــی  بیشــترین  هلیــو  کــردم،  برخــورد  آن هــا  بــا  دوبــاره  مــن  کــه  همه کســانی  میــان  از 
روبه پیشــرفت را در زندگــی خــود و در دهه هــای میــان دو پژوهــش داشــت. او آغــازی فقیرانــه 
کــه تحصیــالت دبســتانش را هــم تمــام نکــرده بــود  داشــت، پــدرش یــك ســرکارگر ســاختمانی بــود 
کــه دبیرســتان را بــه پایــان رســانده  بــود )کــه بــاور دارم عامــل آغازیــن و  و مــادرش خانــه دار بــود 
گرچــه هلیــو تنهــا دوران راهنمایــی را بــه پایــان رســانده  کامیابــی هلیــو بــود(. ا برجســته ای بــرای 
کــه درحرکــت به ســوی بخــش جنــوب و پیونــد خــود بــا  کســانی بــود  بــود ولــی یکــی از انــدک 
گلوریــا بــود و یکــی  زندگــی آنجــا ســربلند بــود. او بــرای 14 ســال رئیــس انجمــن محلــه ای بــه نــام 

ــود. از آن مــردم شــده ب
مــن بــا هلیــو در آپارتمــان دوخوابــه اش در خیابانــی پــر از درخــت در محلــه ای متوســط بــه نــام 

کــردم. گفتگــو  گلوریــا، 
کامیابــی هلیــو برآینــد هــوش،  کلبــه اش در فــاوال بــود.  گلوریــا بســیار ناهمســان بــا  خانــه اش در 
کســی از  کــرد.  پیوندهــا و بخــت و اقبــال او بــود. او در ســال 1922 زاده شــد و در 21 ســالگی ازدواج 
کار ســطح پاییــن به عنــوان نگهبــان امنیتــی در وزارت دادگســتری در ریودوژانیرو  آشــنایانش یــك 
کار را بــه دســت آورد. در ســال  کــرد، از ایــن رو بــدون نیــاز بــه رقابــت همگانــی  را بــه او پیشــنهاد 
ــل  ــا منتق ــه برازیلی ــد، ب ــا ش ــور جابج کش ــت  ــه پایتخ ــش، هنگامی ک ــراه همکاران ــه هم 1969، او ب
ــرود، بنابرایــن آن هــا از هــم جــدا شــدند و او بســیار زود  ــا او ب شــدند. همســرش نمی خواســت ب
کــرد و بــه همــراه وی بــه آنجــا رفــت. آن هــا تــا بــه امــروز باهــم هســتند. او در  بــا زن دیگــری ازدواج 
کنــار پدرومــادر خــود در حومــه  ســال 1976، در ۵4 ســالگی بازنشســته شــد و بــه ریــو بازگشــت تــا 

1. Caste
2. Maria Giselida
3. Alaerte Correia

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو326 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

ــان  ــك آپارتم ــون در ی ــد، چ کن ــداز  ــول پس ان ــود پ ــته ب ــا توانس ــد. در برازیلی کن ــی  ــوپ1 زندگ گوادال
کار در برازیلیــا همیشــه در فکــر بــود  کــرده بــود. او در زمــان  کارگــران دولتــی زندگــی  یارانــه ای ویــژه 
ــه در آنجــا  ــا یک خان ــرای پــدرش در ریــو پــول می فرســتاد ت ــردد، از ایــن رو ب ــه ریــو بازگ کــه روزی ب

گلوریــا بخــرد. بــرای او بســازد. پــس از بازگشــتش، آن خانــه را فروخــت تــا خانــه ای در 
گفت: او در بازگویی چگونگی رسیدن به این موفقیت 

ــچ گاه  ــا هی ــردم. م ک ــتم  کاری می توانس ــردم و هــر  ــت می ک ــم را مدیری کارهای "مــن همیشــه 
کافــی بــرای خــوردن نداشــتیم،  ک  پــول نداشــتیم. خانــواده ای بســیار فقیــر داشــتم، خــورا
گرســنه بودیــم ولــی مــن هرگــز نیازمنــد نبــودم. همیشــه راهــی بــرای مانــدگاری پیــدا  بیشــتر 
انجــام مــی دادم. ســخت ترین دوران زندگــی  بــر می آمــد،  از دســتم  کــه  کاری  می کــردم، هــر 
ــی یعنــی داشــتن بخــت و فراهــم شــدن فرصــت و ســپس عمــل  کامیاب گذاشــتم.  را پشــت ســر 

کــردن بــه  آن. مــن ســالمتی، مهربانــی و فوتبــال را داشــتم و همــه آن هــا را ســاختم."

کاری را دور از شــأن خــود نمی دانســت و از انجــام آن شــرمگین نبــود،  کــه هرگــز هیــچ  گفــت  هلیــو 
کــرده و  ازایــن رو هیــچ گاه بــرای زمانــی بلنــد بیــکار نمانــده بــود. او بــرای خــودش اهدافــی تعییــن 
کــه مــردم بــه جــای اینکــه بــرای آســایش خــود  آن هــا را بــرآورده می ســاخت و برداشــتش ایــن بــود 
کــه احســاس  گفــت  کــه بــاور دارنــد برونــد. او  بــه دیگــران متکــی باشــند بایــد بــه دنبــال چیزهایــی 

کــه مصــرف، یــك عیــب اســت. می کنــد 
کنــد ولــی پــول خــود را در  کــه در یــك فــاوال زندگــی  کــه اســتراتژی او ایــن بــود  هلیــو می گفــت 

بــود، ســرمایه گذاری می کــرد. ارزان  زمیــن  کــه  ک جاهایــی  امــال
کــه بازیکــن حرفــه ای فوتبــال اســت و نــوه اش بــا یــک زن نــروژی ازدواج   هلیــو یــک پســر دارد 
کــرده بــود و در اســلو2 زندگــی می کنــد ولــی او بیــش از همــه بــه دختــرش می بالیــد، او بــه مدرســه 
خصوصــی رفــت و در آزمــون ورودی دانشــگاه فــدرال ریودوژانیــرو3 قبــول شــد و بــا ســربلندی 

غ التحصیل شد و دو رشته تحصیلی را به پایان رسانده است. فار

کــه هرگــز نتوانســتم بــرای خــودم انجــام دهــم، بــرای او انجــام دادم؛ ایــن رویــای  کاری را   "
کــه یــك حســابدار شــوم. ســپس می خواســتم یــك وکیــل باشــم ولــی  مــن بــود. مــن می خواســتم 
کنــون دختــرم هــم حســابدار  هیــچ گاه شــانس درس خوانــدن را به طورجــدی نداشــتم ولــی ا

غ التحصیــل حقــوق؛ می توانیــد تصــورش را بکنیــد؟" اســت و هــم فار

راهبرد و ازخودگذشتگی: افسانه ماریا جیسلیدا
ماریــا در نمونــه تصادفــی آغازیــن، باالتریــن نمــره شــاخص اقتصــادی اجتماعــی را داشــت. او در 
ــیاس  کاس ــا در  ــی از لوتیامنتوه کــه یک ــرد  ــنته ناریو4 زندگــی می ک ــن، در س ــه آغازی ــگام مطالع هن
کابانــا زندگــی می کنــد. هــر چهــار فرزنــد او در  کوپا کوچــك خــوب در  کنــون در یــك آپارتمــان  بــود و ا

1. Guadalupe
2. Oslo
3. Federal University of Rio de Janeiro
4. Centenario

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



327راز پـویـش و جـابـه جـایـی

کــه ایــن آپارتمــان  کردنــد  کردنــد و پــس از مــرگ شــوهرش او را یــاری  کــردن را آغــاز  کار  14 ســالگی 
کاســیاس یــا  را بخــرد. بچه هایــش ترجیــح می دهنــد در بخــش جنــوب زندگــی نکننــد، آن هــا در 

نزدیــک آن مانده انــد و ماریــا پایــان هفتــه  بــه دیدنشــان مــی رود.
کلیدهــای  خانــواده او از شــمال شــرق بودنــد و نــزد آن هــا تحصیــالت و سخت کوشــی به عنــوان 
بــرای  بــرای زندگــی  خــود می جنگیدنــد و  گفتــه او، آن هــا  بــه  ج فراوانــی داشــت.  کامیابــی ار

کومبا، در آپارتمانش در بوتافوگو، 2005. کاتا گرانِد، اهل  تصویر 9-1 و 9-2. هلیو 
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کــه آموختــن، انگیــزه  پایــداری و بهبــود زندگــی بــه دنبــال هــر فرصتــی می دویدنــد. ماریــا می گویــد 
ــود. کامیابــی او در زندگــی ب شــخصی و پشــتیبانی پدرومــادر، عوامــل باارزشــی در 

کــردن بچه هایــم را به خوبــی انجــام دادم. مــن نمی خواســتم آن هــا  "مــن مســئولیت بــزرگ 
ــرای  کار نکــردم. مــا ب ــدم و بیــرون  ــه مان ــا آن هــا در خان کــس دیگــری بســپارم. بنابرایــن ب ــه  را ب
کــه  کمبودهــای مالــی داشــتیم ولــی خــدا را سپاســگزاریم  پشــتیبانی و بــرآوردن نیــاز بچه هــا، 
کــردم، آن هــا هرگــز  توانســتیم مســئولیت خــود را انجــام دهیــم. فکــر می کنــم آن هــا را خــوب بــزرگ 
ــا ازخودگذشــتگی مــن، آن هــا بــه مدرســه  مــرا ناامیــد نکردنــد و مــرا بســیار خرســند می کننــد. ب

کردنــد." کار  خصوصــی رفتنــد، ارزشــش را داشــت. همــه آن هــا ســخت 

کار  خوبــی دارنــد. دو پســر او بــه دانشــکده حقــوق رفتنــد و هم زمــان  چهــار فرزنــد ماریــا همگــی 
گرفتنــد  کار می کردنــد تــا اینکــه آن هــا داروخانــه  را فروختنــد و مدرکشــان را  در داروخانــه پدرشــان 
کردنــد. آن هــا پیوندهــای  گوویرنــادور1، بــاز  و یــك دفتــر وکالــت در محــل زندگــی  خــود، ایلهــا دو 
کرده انــد. دختــر  کــه در زمــان دبیرســتان برپــا ســاخته بودنــد حفــظ  سیاســی نیرومنــدی را 
کــه به عنــوان باجــه دار بانــك  کارمنــد دولــت اســت  کــرد و یــك  کوچک تــر ماریــا دانشــگاه را تمــام 
کــه ماریــا او را بازنــده  کاســیاس بــه  آنجــا مــی رود. دختــر بزرگ تــر او  کار می کنــد و از  کابانــا  کوپا در 
کاســیاس  در  خانوادگــی  یک خانــه  در  همچنــان  و  دارد  قلبــی  مشــکالت  می دانــد،  خانــواده 

زندگــی می  کنــد.
کوچک ترش  کاســیاس فروختند، دختــر  کــه پســرانش داروخانــه پــدر را در  در ســال 1989، زمانــی 
کاســیاس را هنــوز دارد  کابانــا جابجــا شــد. ماریــا خانــه  کوپا یــك آپارتمــان بــرای او خریــد و ماریــا بــه 

کنــون بــرای درآمــد بیشــتر آن را اجــاره داده اســت. و ا
 امــروزه، ماریــا بازنشســته اســت و از دختــر بزرگــش نگهــداری می  کنــد. او همچنیــن هــرگاه بتوانــد 
کــه می توانــد بــا حقــوق بازنشســتگی، زندگــی اش را بگذرانــد، چــون  بــه ســفر مــی رود. او می گویــد 
گذاشــته  کنــار  کاری اش، پولــی را  او یــك برنامه ریــز مالــی خوبــی بــوده اســت و هرمــاه در زندگــی 
کــه ســود فراوانــی بــه دســت آورد، او  کــرد  اســت. زمانــی خریدوفــروش جواهــر آالت و طــال را آغــاز 
کار تــا هنگامــی  طــال را در ســائوپائولو ارزان می خریــد و بــا ســود آن را در ریــو می فروخــت. ایــن 
کنونــی و  ــر حقــوق بازنشســتگی  ــاال رفــت. افــزون ب ــه همــراه طــال ب کــه ارزش دالر ب ــود  ســودآور ب
ــت  ــم دریاف ــود را ه ــته خ ــوهر درگذش ــتمری ش ــرد، او مس ــیاس می گی کاس ــه  ــه از خان ک ــاره ای  اج

می کنــد.

کوریا، آرایشگر پدر بهتر می د اند: آالارته 
کــه در نمونــه تصادفــی آغازیــن، دومیــن امتیــاز بــاالی شــاخص اقتصــادی اجتماعــی را  آالارتــه 
داشــت، درآمــدش از آرایشــگری اســت. همســرش نیــز در درآمــد خانــواده نقــش دارد ولــی درآمــد 
به دســت آمده از آرایشــگری خــودش همیشــه سرچشــمه اصلــی بــوده اســت. او ســربلندی خــود 

کســب وکار می دانــد: را وام دار ســختگیری های پــدرش بــرای یادگیــری یــك 

1. Ilha do Governador
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گفــت:  "پــدرم صددرصــد رهنمــون موفقیــت مــن بــود. هنگامی کــه مــن 13 ســاله بــودم، او 
"پســر، راه درازی در زندگــی در پیــش  داری ". یکــی از دوســتان دیرینــش در روســتا در نزدیکــی 
کــه آرایشــگری را بــه مــن بیامــوزد. مــن  خانــه اش یــك آرایشــگاه داشــت. پــدرم از او خواســت 
کــردن را  ــاه  کوت گرفتــن آرایشــگری نــدارم. نمی خواهــم مــو  کــه عالقــه ای بــه فرا گفتــم  بــه پــدرم 
گفــت: نــه پســرم. بایــد یــاد بگیــری و خــوب هــم یــاد بگیــر،  بیامــوزم. آن را دوســت نــدارم. پــدرم 
کــردن وقــت نیســت. انــگار همیــن دیــروز بــود. هنگامی کــه  چــون دانســتن یــك حرفــه هرگــز تبــاه 
کار در آرایشــگاه  گرفتــم و در ســن 1۵ ســالگی آغــاز بــه  کــردن را یــاد  کوتــاه  13 ســاله بــودم، مــو 
ــی را دوســت داشــت.  ــردن را دوســت نداشــت. او فوتبــال و می بارگ ک کار  ــدرم  ــردم. دوســت پ ک
بنابرایــن مــن به تنهایــی مغــازه را می گردانــدم. در 18 ســالگی، مــن، بــرای یــك ســال، به عنــوان 
ــاد  کار را ی ــن  ــن ای ــر م گ ــردم. ا ک ــاز  ــودم را ب ــگاه خ ــرانجام آرایش ــردم و س ک کار  ــش  ــگر در ارت آرایش
کــه بیامــوزم.  نمی گرفتــم، نمی دانــم چــه کاره می شــدم. مــن آموختــم چــون پــدرم می خواســت 
کنــون می توانــم بگویــم او مایــه زندگــی بهتــر مــن شــد. ایــن حرفــه  کــرد و ا او مــرا وادار بــه یادگیــری 

ــدرم دارم". را از پ

به مــرور زمــان، آالارتــه مقــدار قابل توجهــی امــالك و مســتغالت از جملــه یــك آپارتمــان در مجتمــع 
ــِد2، یــك مغــازه در مرکــز شــهر و  گران َکمپــو  کارگاهــی، یک خانــه در  فازنــدا بوتافوگــو1، دو آپارتمــان 
قطعــه ای زمیــن در فازنــدا مودلــو3، خریــده اســت. بــرای آالارتــه، داشــتن یــك زندگــی موفــق بــه 
کــه  یــك ســاختار منســجم خانــواده و دســتمزد همیشــگی بســتگی دارد و ایــن داشــتن شــغل بــود 

کــرد. همه چیــز را دگرگــون 
کــه بدانیــم باورهــا  ایــن داســتان ها به خودی خــود واقعیــت را نشــان می دهــد ولــی مهــم اســت 
کردیــم به هیچ وجــه  کنان موفــق فاوالهــا شناســایی  کــه در میــان بیشــتر ســا و الگوهــای رفتــاری 
کــه برخــی از ایــن افــراد، ماننــد رهبــران و اعضــای  موفقیــت را تضمیــن نمی کنــد. همان گونــه 
کردیــم و تحصیــالت خوبــی داشــتند، ســخت کوش بودنــد  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  نمونــه تصادفــی، 

و انگیــزه داشــتند ولــی حرکــت روبــه افــول داشــتند.

ارزیابی نیلتون
سرگذشــت نیلتــون بــر پایــه ی معیارهــای مــا یــك داســتان موفقیــت اســت ولــی بــر پایــه قضــاوت 
کــردم،  کومبــا بــا او دیــدار  کاتا خــودش، او شکســت خورده اســت. هنگامی کــه در ســال 1969 در 
کســانی بــود  ــا انگیــزه و زیبــا بــود و یکــی از انــدک  26 ســاله و سرشــار از امیــد بــود، او باهــوش، ب
کــه پدرومــادرش موفــق شــده بودنــد او را بــه مدرســه راهنمایــی خصوصــی جســویت4 بفرســتند. 
گواپــور رانــده شــدند، او در نیــروی پلیــس نظامــی شــغلی پیــدا  پس ازاینکــه بــه مجتمعــی در 
کام مانــده بــود(.  کوشــش او بــرای ایــن شــغل نــا کــرد )هنگامی کــه در فــاوال زندگــی می کــرد بارهــا 
کــه  پــس از بازنشســتگی، او یــك نگهبــان امنیتــی شــد و به تازگــی فروشــنده ســیاِر شــرکتی شــده 

1. Fazenda Botafogo
2. Campo Grande
3. Fazenda Modelo
4. Jesuit
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کــه  کارخانــه بافندگــی، دوزندگــی می کــرد  کارکــرده بــود. همســرش در یــك  40 ســال پیــش آنجــا 
کار در خانــه ادامــه داد. هــردو دختــر او بــه مدرســه خصوصــی می رفتنــد  پــس از بازنشســتگی، بــه 
کــه رایانــه رومیــزی داشــتند. یکــی از آن هــا ازدواج کــرده  کســانی بودنــد  و در محلــه نخســتین 
کار نمی کنــد و بیشــتر هنگامی کــه شــوهرش تــا دیروقــت ســرکار اســت یــا در ســفر اســت بــا  و 
ــاك اســت. دختــر دیگــر  پدرومــادر خــود می مانــد، چــون تنهــا مانــدن در آپارتمــان بســیار خطرن
کردیــم(، پس ازاینکــه در محوطــه ی دانشــگاه زمیــن خــورد  کــه در ســرآغاز بــا او دیــدار  )ســابرینا، 
کار  کــرد. او یــك بازاریــاب راه دور شــد ولــی ناچــار شــد از ایــن  و پایــش شکســت، دانشــگاه را رهــا 
گفتــم، او بــه  کــه  کار به تدریــج باعــث ناشــنوایی می شــد؛ همان گونــه  دســت بکشــد، چــون ایــن 

دانشــگاه برنگشــته اســت.
کــی  کــه داســتان  های باارزشــی دارنــد و زندگــی  آن هــا سرشــار از بی با افــراد فراوانــی هســتند 
حتــی  ناامیــدی،  بــر  امیــد  شــدن  چیــره  اســتعاره  اســت.  شــرایط  ســخت   ترین  در  نــوآوری  و 
هنگامی کــه بــه نظــر می رســد هیــچ امیــدی نیســت، بســیار ناهم ســو بــا ضرب المثلــی دربــاره 
کــه می گویــد تنهــا توانگــر بــه فــردا اطمینــان  تهیدســتان در آن ســوی جهــان اســت )آذربایجــان( 

دارد.1
بــرای  دشــمن  کشــنده ترین  می توانــد  بــاور  ایــن  اســت؟  ســرمایه  پیامــد  به راســتی  امیــد  آیــا 
کنان فاوالهــا،  گفتگوهــای مــا بــا ســا گریــز از فقــر باشــد. در بســیاری از  یافتــن راه هایــی بــرای 
کــه در میــان همــه فــراز و نشــیب ها  کســانی پدیــدار می شــد  همــواره حــس امیــدواری در میــان 
کــه پویــش  کنان فــاوال  توانســته بودنــد زندگــی بهتــری داشــته باشــند. بــرای آن دســته از ســا
کــه ازخودگذشــتگی و  روبه پیشــرفت داشــته اند، روح توانســتن و حــس خوش بینــی و ایــن بــاور 
کارســاز بــوده اســت. در میــان تهیدســتان ریــو،  برنامه ریــزی ســرانجام نتیجــه می دهــد، بســیار 
کــه روزی سروســامان آن هــا نیــز  کمتــری داشــتند، ایــن بــاور هســت  کــه موفقیــت  کســانی  حتــی 

بهتــر خواهــد شــد.

1. Quoted in Deepa Narayan-Parker (2005), 3.
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کشــورهای  رشــد جمعیــت جهــان در شــهرهای  از  بخــش چشــمگیری  آینــده،  در 2۵ ســال 
متمرکــز  زورآبادهــا  و  غیررســمی  ســکونتگاه های  در  آن  بیشــتر  و  بــود  خواهــد  درحال توســعه 
ــرده ام. پیش بینــی  ک ــه مــن در ایــن نوشــتار بررســی  ک خواهــد شــد، ماننــد آن  ســکونتگاه هایی 
ــد  ــود خواه ــتر وج ــا بیش ــت ی ــون جمعی ــا 20 میلی ــهر ب ــوزده ش ــال 2021، ن ــا س ــه ت ک ــت  ــده اس  ش
کــه تأثیــر جهانی شــدن بــر ایــن ســکونتگاه های غیررســمی  داشــت. بنابرایــن، بــاارزش و بجاســت 

کنیــم. حاشــیه ای  شــده را بررســی 
کــردن علیــت از  کنونــی دربــاره جهانی شــدن بــرای جدا مــن بــا نگاهــی انتقــادی بــه دیدگاه هــای 
همپایانــی1 آغــاز می کنــم. در ایــن فرآینــد نه تنهــا چگونگــی تأثیــر جهانی شــدن بــر فقــرای شــهری 
ــدن  ــز ش ــه متمرک ــه ب ک ــرمایه داری پیشــرفته  ــد س ــه در آن رون ک ــی  ــم، بلکــه اثرات ــی می کن را بررس
کارگــران  کــه تکنولــوژی جدیــد جایگزیــن  ثــروت )صرف نظــر از اثــر جهانــی( منجــر شــده و رونــدی 

کــرد. کاوی خواهــم  بی مهــارت )صرف نظــر از اثــر جهانــی( شــده را وا
ــت.  ــز اس ــی همه چی گروه ــرای  ــت و ب ــا اس ــی چیزه ــوم برخ ــه مفه ــده ای ب ــرای ع ــدن ب جهانی ش
اجتماعــی،  سیاســی،  اقتصــادی،  دگرگونی هــای  "همــه  را  آن  هــاروی2  دیویــد  نمونــه،  بــرای 
ــد.3  ــیر می کن ــد" تفس ــرمایه داری روی  داده ان ــد س ــازی تولی ــا بازس ــه ب ک ــی  ــی و ایدئولوژیک فرهنگ
امــروزی  چهــره  تــا  پیشــین  فرآیند هــای  از  را  همه چیــز  جهانی شــدن  صورت بنــدی،  ایــن  در 
در  را  اســت  انجامیــده  آن  بــه  یــا  و  نهفتــه  جهانی شــدن  در  کــه  فرایندهایــی  جهانی شــدن، 

برمی گیــرد.
گفتمانی جهانی شده است. که مفهوم این اصطالح خود موضوع  جالب اینجاست 

کاوی ایــن موضــوع، جهانی شــدن ذاتــًا نــه خــوب اســت و نــه بــد  باوجــود مباحــث متضــاد در وا
کــه وجــود  ــا از آن بیــزار باشــید، ولــی واقعیتــی اســت  اســت. شــما شــاید از آن خوشــتان بیایــد ی

1. Coterminality
2. David Harvey
3. David Harvey (2003).
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333جهـانـی شـدن و زنـدگـی مـردم

کــه دربــاره پیشــرفت  فّناورانــه چنیــن اســت، رونــدی قابــل بازگشــت نیســت و  دارد. همان گونــه 
کــه در  کنیــم  ــا  کــه چگونــه "ندارهــا "1 را توان بازگشــت آن نیــز ســودی نــدارد. پرســش ایــن اســت 
کشــورها و شــهرها ســهیم شــوند، به جــای اینکــه تنهــا هزینــه آن را  امتیازهــای جهانی شــدن در 

بپردازنــد در حالی کــه هــر چــه بیشــتر و بیشــتر از آن جــدا می شــوند.2
گذاشــته اســت؟ بــرای پاســخ  چگونــه جهانی شــدن بــر طبقــه ی محــروم در ریودوژانیــرو اثــر 
بــه ایــن پرســش، مــن از تعریــف اریــك توربــك3 دربــاره جهانی شــدن بهــره می گیــرم: "درواقــع، 
جهانی شــدن بــه معنــی آمیختــن بیشــتر در اقتصــاد جهــان از راه روان ســازی تجــارت بین المللی؛ 
کنــش اندیشــه ها  کار؛ جابجایــی فّنــاوری و پرا نقل وانتقــال ســرمایه جهانــی و مهاجــرت نیــروی 

و اطالعــات اســت."4
ــهری  ــتان ش ــرای تهیدس ــی را ب ــت و منف ــد مثب ــردو پیام ــف، ه ــن تعری ــای ای ــک از مؤلفه ه ــر ی ه

ــر دارد: ــو درب ری

خ هــای •  کــه نر کنان فاوالهــا ســودمند اســت  روان شــدن تجــارت بین المللــی تــا هنگامــی بــرای ســا
کاهــش دهــد ولــی از نظــر از دســت رفتــن مشــاغل، آسیب رســان اســت، ازآنجایی کــه  مصرف کننــده را 

ــد. ــی می کن ــو را غیررقابت ــت، ری ــد اس کار و تولی ــای  ــن هزینه ه ــال پایین تری ــه دنب ــرمایه ب س

برزیــل •   1994 رئــال۵  برنامــه  توان بخشــی  و  تــورم  کاهــش  بــه  آغــاز  در  ســرمایه   بین المللــی  گــردش 
کنان  خ ارز برزیــل در برابــر دالر آمریــکا ثابــت نگــه داشــته شــود. در ایــن دوره، ســا کــه نــر کــرد  کمــك 
ــگام  ــال از آن هن ــد. ارزش رئ کنن ــداری  ــته خری گذش ــوان  ــر از ت ــی را فرات ــتند چیزهای ــا می توانس فاواله
افزایش یافتــه اســت و بــرای ســرمایه گذاران خارجــی جذاب تــر شــده اســت  ولــی بــاال بــودن ارزش 
ــش  کاه ــن  ــاخت چی ــای س کااله ــا  ــال ب ــور مث ــت را به ط ــز رقاب ــد و نی ــش می ده ــا را افزای خ ه ــك ارز نر ی

می دهــد.

کــرده اســت و •  کشــورها برون ســپاری  کار: برزیــل مشــاغل غیــر مهارتــی را بــه دیگــر  مهاجــرت نیــروی 
کوچــك  از دارنــدگان مشــاغل  بســیاری  اســت.  باقی مانــده  مــردم فاوالهــا  بــرای  کمتــری  مشــاغل 
ــد و  کنن ــدا  ــاده ای پی ــای پیش پاافت کاره ــا  ــد ت کرده ان ــرت  ــکا مهاج ــه آمری ــط ب ــه متوس ــران طبق کارگ و 
کنان فاوالهــا در مجمــوع تحصیــالت  دســتمزد خــود را بــرای خانواده شــان بفرســتند ولــی چــون ســا

کننــد. عالــی، مــدرک و فرصــت ندارنــد، نمی تواننــد در ایــن  فراینــد شــرکت 

جابجایــی فّنــاوری: هیــچ بازگشــتی بــه چرخــه پیــش از رایانــه نیســت و بی شــک روزی، پیشــرفت • 
گرچــه ایــن دگرگونــی به آرامــی رو بــه روی  کنان فاوالهــا ســودمند خواهــد بــود. ا فّنــاوری بــرای ســا
کــرد، چــون در آن، محــل  ک  دادن اســت. برچســب فاوالیــی بــودن را می تــوان در دنیــای مجــازی پــا
ســکونت شــخص ناشــناخته و بی اهمیــت اســت. رشــد مهــارت نیــاز اســت  چــون خیلــی دور از ذهــن 
کــه مشــاغلی را بــرای مــردم  کــه ریــو بتوانــد یــك "شــهر الکترونیــک"6 یــا "شــهر هوشــمند " شــود  نیســت 

1. Have-Nots
2. Discussion with Wanda Engel Aduan, October 2009.
3. Erik Torbecke

کیکو نیسانک )Machiko Nissanke( و ا.توربیک )b2007( )E. Thorbecke؛a2007 ؛200۵( ببینید. 4. تعاریف و بحث ها را در ما
5. Real Plan
6. Wired or Smart City

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو334 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

در همــه مقیاس  هــای اجتماعــی- اقتصــادی فراهــم آورد.

کنان فاوالهــا بیش ازپیــش از راه تلویزیــون و وب ســایت ها بــا جهــان پیونــد •  گــردش اطالعــات: ســا
کــه یــك حــس جدیــد خــوار بــودن را در مــردم درســت می کنــد، چــون  دارنــد. ســویه منفــی ایــن اســت  

ــرو می شــوند. ــا روب ــکا و اروپ ــر ثروتمنــدان آمری ــا انبوهــی از تصاوی ــو ب تهیدســتان ری

اصل موضوع: فقر و نابرابری
کــه مدافعــان و مخالفــان "نظــم نویــن جهانــی "1 در روزنامه  هــا و مجــالت، متــون  روزی نیســت 

دانشــگاهی و ســخنرانی های سیاســی بــه چالــش جهانی شــدن، فقــر و نابرابــری نپردازنــد:

نابرابــری، ســویه تاریــک جهانی شــدن اســت ولــی هیچ کــس خواهان بازگشــت بــه حمایت گرایی 
کامــل )از تولیدات داخلی( نیســت 

.)Paul Krugman, NEW YORK TIMES, May 14, 2007(

کــرده  گونــه فزاینــده ای دنیــا را غیرقابــل تحمــل  گتویــی بــا یــک میلیــارد  نفــر جمعیــت، بــه 
ــت اس

.)Paul Collier, THE BOTTOM BILLION 2007(

ــا افزایــش نابرابری هــا  کاهــش فقــر و رویارویــی ب شــواهد نشــان می دهــد رشــد اقتصــادی در 
تأثیــر چندانــی نداشــته اســت 

.)United Nations Press Release, Associated Press, February 8, 2007(

امــروزه موضــوع محــوری اقتصــاد عبــارت اســت از اینکــه جهانــی شــدن در خدمــت توده هــا 
باشــد. 

.)Lawrence h. Summers, FINANCIAL TIMES, October 30, 2006(

تعدیــل  بــرای  اســت.  گرفتــه  پیشــی  سیاســی  جهانی شــدن  از  اقتصــادی  جهانی شــدن 
ابتــدا  کار  ایــن  بــرای  بایــد  مــا  امــا  اســت...  نیــاز  گروهــی  و  کنــش جمعــی  بــه  ســرمایه  داری 

کنیــم  برپــا  سیاســی  ســاختارهای 

.)Joseph Stiglitz, US NEWS AND WORLD REPORT, September 18, 2006(

کــه ایــن جســتارها از آن هــا برگرفتــه  شــده اســت، پرســش های بنیادیــن را دربــاره  نوشــته هایی 
پیامدهــای  و  آن  آیــا می تــوان هزینه هــای  و  ح می کنــد  اجتناب ناپذیــری جهانی شــدن مطــر
انجــام هماوایی هــای  راه  از  یــا حتــی  داد  کاهــش  رانده شــده  بــه حاشــیه  مــردم  بــرای  را  آن 

بین المللــی یــا سیاســت های داخلــی ایــن پیامدهــا را از میــان بــرد.
پنج مبحث آغازین من به صورت زیر ترکیب می شود:

گذشــته نابرابری هــا . 1 جهــان ایســتا نبــوده و هرگــز هــم نخواهــد بــود: فرآینــد جهانی شــدن در چنــد دهــه 
پیشــرفته"2  "حاشیه نشــینی  بــه  پیشــرفته"  "ســرمایه داری  اســت.  کــرده  تشــدید  را  تبعیض هــا  و 

1. New World Order
2. Advanced Marginalization
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ــای  ــدن از "فض ــار مان ــته و برکن ــی داش ــکان "1 را در پ ــای م ــای "فض ــه محدودیت ه ک ــت  ــده اس انجامی
ــت.3 ــرده اس ک ــدل  ــی ب ــرای بررس ــته ب ــی برجس ــه چالش ــا "2 را ب جریان ه

کــه بــازار را نیرومنــد . 2 جهانی شــدن یــک قانــون طبیعــی نیســت، چه بســا برآینــد سیاســت هایی اســت 
کشــورها، اجتماعــات محلــی و شــهروندان  کنــار مانــدن  ســاخته و تمرکــز ســرمایه را در راســتای بــه 
کــردن سیاســت ها، قوانیــن و انگیزه هــا در ســطح بین المللــی یــا ملــی  فراهــم می کنــد. بنابرایــن، دگــر 
کنــد ولــی بایــد خواســت سیاســی بایســته  ک  کاهــش داده یــا پــا می  توانــد رونــد روبــه نابرابــری بیشــتر را 

کار باشــد. بــرای ایــن 

و . 3 اطالعــات  فنــاوری  مخابراتــی،  پیوندهــای  پیشــرفت  بااین وجــود  نیســت،  تــازه  جهانی شــدن 
کار، اطالعــات و اندیشــه ها آن را شــتاب داده اســت؛4  ــان ســرمایه،  حمل ونقــل؛ حجــم و میــزان جری
گــون، از قاره هــا تــا اجتماعــات  گونا ولــی منطــق تاریخــی مرکــز- پیرامــون در نظــام جهانــی در ســطوح 
ــا  ــر و نامتــوازن ی ــه نیروبخشــی چرخــه معیــوب توســعه نابراب محلــی بازتولیــد می شــود و پیوســته رو ب

کــه سلســو فورتــادو۵ می گویــد "توســعۀ توســعه نیافتگی"6  اســت.7 آن گونــه 

جهانی شــدن تک بعــدی نیســت. هریــك از ابعــاد آن می  توانــد در زمان هــای مختلــف پیامدهــای . 4
رتبه بنــدی  در  فــرد  موقعیــت  و  جایــگاه  بــه  بســته  باشــد.  داشــته  مختلــف  اجــزاء  بــرای  مختلــف 
یــا خنثــی باشــد. نتایــج جهانی شــدن،  بــد  بازنــدگان، جهانی شــدن می توانــد خــوب،  برنــدگان و 
گیــر بــه شــگفتی ها  گرچــه بیشــتر بــا تعمیم هــای فرا بســته بــه زمینــه و شــرایط ویــژه متفــاوت اســت، ا

یــا بدی هــای یــک نظــم دنیــای جهانی  شــده8 پرداختــه شــده اســت.

توســط . ۵ تشدید شــده  نابرابری هــای  تــا  نمی دهــد  کاهــش  را  فقــر  کافــی  به انــدازه  جهانی شــدن 
کنــد. در عصــر جهانی شــدن ســطوح فقــر مطلــق، شــاید بهبــود یافتــه باشــد  آن را خنثــی و جبــران 
گیــر بــر پایــه مداخــالت سیاســی و  گســترده تر شــده اســت. رشــد فرا ولــی شــکاف میــان دارا و نــدار 
پاییــن  جمعیــت  یک ســوم  بــا  رشــد  ثمــرات  ک گذاری  اشــترا بــه  بــرای  کــه  اســت  خط مشــی هایی 

جهــان طراحــی شــده اســت.

1. Space of Place
کــه بــه فرآیندهــای  Space of Flows .2: منظــور از فضــای جریان هــا، نظــام مبــادالت اطالعــات، ســرمایه و قــدرت اســت 
گــون و بــدون توجــه بــه محلیــت آن هــا، ســاختار می دهــد و متأثــر  گونا پایــه ای جوامــع، اقتصادهــا و دولت هــا در میــان محل هــای 
از آن حضــور در مــکان، معنایــی جدیــد می گیــرد و اختالفــات زمانــی نیــز بی معنــی می شــوند و ایــن یعنــی شــکل گیری نوعــی زمــان 

بی زمــان. )مترجمــان(
3. بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره حاشیه نشــینی پیشــرفته نوشــته، Loic J. D. Wacquant )1999؛1996( را ببینیــد. ایــن 
 Manuel( کاســتلز کار هــای اصلــی مانوئــل  ایــده و اصطالح هــای علمــی بــرای "فضــای جریان هــا " در مقابــل فضــای مکان هــا از 

اســت.  )2000( )Castells
ــا ســرمایه داری پیشــرفته ارتبــاط نــدارد و نتیجــه فشــار سیاســی بــرای پیــروزی  کــه جهانی شــدن ب 4. برخــی از محققــان معتقدنــد 
کســب درآمــد از راه تجــارت، پیــکار  توافــق واشــنگتن نیســت بلکــه ایــن "تجلــی یــک مبــارزه قدیمــی بــا روح انســان اســت... تمایــل بــه 
کوشــیدن بــرای تســلط بــر دیگــران بــه وســیله  گســترش اعتقــادات مذهبــی، تمایــل بــه بهره بــرداری از ســرزمین های جدیــد و  بــرای 
کنــد  کــه مــا امــروز جهانی شــدن می نامیــم را آغــاز  نیرو هــای مســلح، از 6000 ســال پیــش از مســیح جمــع آوری شــده بــود تــا رونــدی را 

.)2007 ،Nayan Chandra( "
5. Celso Furtado
6. Development of Underdevelopment
7. Celso Furtado (1964; 1982)
8. Globalized World Order
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کــه  کاهــش هزینــه انســانی جهانی شــدن هســتند  سیاســت گذاران بــه دنبــال روش هایــی بــرای 
کارگــران جابجــا  کارهایــی ماننــد مالیــات بــر دادوســتدهای فرامــرزی،  افزایــش حقــوق و دســتمزد 
کارآمــوزی بــرای یــاری بــه پانهــادن  شــده بــه ســطوح پیشــین، انجــام برنامه هــای آموزشــی و 
ــی را  ــا آرمان کارهــای شــدنی ت ــاز توزیــع درآمــد از  کارهــای ب ــه اقتصــاد اطالعــات1 و دیگــر  مــردم ب
کــه آیــا خواســت سیاســی بــرای عملــی شــدن ایــن ایده هــا وجــود  در برمی گیــرد.2 روشــن نیســت 
دارد و یــا منطــق خــود تداومــی جهانی شــدن را می تــوان بــا تمهیــدات ســاختاری و قانونــی 

ــه جهانی شــدن بازگشــت پذیر نیســت. ک ســامان داد. آنچــه آشــکار اســت ایــن اســت 

برنامه ریزی شهری و جهانی شدن
پیامدهــای  کــه  هســت  پیوســته ای  تنش هــای  شــهر  غیرقانونــی  و  قانونــی  کنان  ســا میــان 
کاربــری زمیــن، تأمیــن مالــی مســکن و حفاظــت محیــط زیســت داشــته  آشــکاری در زمینــه 
یــك  قالــب  بــه  را  بــه شــهر جهانــی، فعالیت هــای شــهری  بــرای تبدیل شــدن  رقابــت  اســت. 
شــهری  برنامه ریــزی  جایگزیــن  راهبــردی  برنامه ریــزی  آن  در  کــه  بــرده  اقتصــادی  فعالیــت 
کاالی عمومــی شــده اســت. شــهر بایــد بــرای تبدیــل شــدن بــه  شــده و ســودآوری جایگزیــن 
کم ســواد، معاملــه را خــراب می کنــد.3  کنــد و یــک طبقــه محــروم یــا  یــك شــهر جهانــی رقابــت 
کــرد.  کــم بررســی  بــا در نظــر داشــتن ایــن موضــوع، فقــرای ریــو را بایــد در متــن جهانی شــدن حا
تأثیــری داشــته اســت؟ بــر فقــرا چــه  ایده هــا، نشــانه ها و هویت هــا،  جهانی شــدن امروزیــن 

پرسمان شهری
کنونــی جهانی شــدن، چگونــه بــر فقــر و نابرابــری در نواحــی پیرامونــی سلســله مراتــب جهانــی  گام 
شــهرها، به ویــژه در ســکونتگاه های فقیرنشــین و زورآبادهــا و حلبی آبادهــای ایــن پژوهــش تأثیــر 
گرایــش دارد  کــه جهانی شــدن بــه تمرکــز بیشــتر ســرمایه  گذاشــته اســت؟ اندیشــه برتــر ایــن اســت 

کشــورها و قاره هــا ژرف تــر می کنــد. و نابرابــری را در میــان شــهرها، 
به راســتی ایــن یــك پیونــد پیچیــده و بیشــتر متناقــض اســت. پیونــد میــان جهانی شــدن و فقــر 
کنیــم، چگونــه فقــر را بســنجیم و بــا  کــه مــا چگونــه جهانی شــدن را تعریــف  بــه ایــن بســتگی دارد 

کســی را مدنظــر قــرار دهیــم. کنیــم و دیــدگاه چــه  چــه موشــکافی علیــت را از همپایانــی متمایــز 
از  درصــد   40 زندگــی  بــر  جهانی شــدن  کنونــی  شــکل  نبــود  کــه  اســت  ایــن  مــن  پرســش 
کــه در اصالم هــای آســیا، آفریقــا و آمریــکای التیــن هســتند چــه تأثیــری دارد و  شهرنشــین هایی 

اثــر آن بــر فقــر، نابرابــری و خشــونت چــه خواهــد بــود؟
نمی تــوان  ویــژه،  مکان هــای  در  فقــر  بــر  جهانی شــدن  تأثیــر  چگونگــی  ریشــه ای  درك  بــدون 

کــرد. کــه انــگاره را ویرایــش  و یــا خط مشــی ها را دگرگــون  امیــدوار بــود 

1. Information Economy
2. Kenneth F. Scheve & Matthew J. Slaughter (2007).
3. Otilia Arantes, Carlos B. Vainer, and Ermínia Maricato (2000).
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مورِد ریودوژانیرو
از هنــگام پایــان دیکتاتــوری، برزیــل بــر پایــه اســتانداردهای جهانــی، جایــگاه درآمــدی میانــه ای 
گرچــه شــمار فراوانــی از جمعیــت آن به روشــنی در محرومیــت بــه ســر می بــرد.  یافتــه اســت، 
همــه ی  میــان  در  را  توانگــر  و  تهیدســت  میــان  نابرابــری  میــزان  باالتریــن  برزیــل  به راســتی، 
کــه مــن نشــان داده ام، فقــرای برزیــل از رســیدن بــه  کشــورهای بــزرگ جهــان دارد. همان گونــه 
ج شــهروندی درســت آن هــا  کامــل خــود دور نگــه داشــته شــده اند و جایــگاه و ار ظرفیــت انســانی 
رد و انــکار شــده اســت ولــی مــن هنــوز پیامدهــای اقتصــادی چنیــن ناهمگونــی و نابرابــری را 

بررســی نکــرده ام.
 بی گمــان، ایــن تــراز از نابرابــری، تنگناهایــی را بــرای رشــد اقتصــادی درســت می کنــد، چــون 
کشــور را از ســرمایه عقالنــی، توانایــی تولیــدی و مصرفــی و مشــارکت سیاســی یک ســوم جمعیــت 

شــهری آن بی بهــره می کنــد.1
گــر جهانی شــدن اثــر قطبــی  شــده بــر تهیدســت و توانگــر دارد، پــس نابرابــری درآمــد از دهــه  ا
ــو میــان ســال های 1992 و  ــد بیشــتر شــده باشــد. داده هــای  توزیــع درآمــد برزیــل و ری 1990 بای
2009 نشــان دهنده نابرابــری بســیار زیــاد اســت ولــی ایــن نابرابــری در هنــگام انجــام ایــن بررســی 
کســری از صفــر تــا یــك  کــه بــا  کاهش یافتــه اســت.2 ضریــب جینــی3، سنجشــی از نابرابــری اســت 
کامــل )کــه هــر نفــر ســهم برابــری از ثــروت، درآمــد،  کــه صفــر یعنــی برابــری  نشــان داده می شــود 
زمیــن و غیــره( دارد و یــك یعنــی نابرابــری همه گیــر )کــه یــك نفــر همــه ســهم ها را دارد(. در برزیــل، 
ضریــب جینــی در درازای 11 ســال، تنهــا اندکــی دگرگــون شــده )از 0/۵8 تــا 0/60(، در حالی کــه 
بــا هــر سنجشــی، جهانی شــدن رو بــه افزایــش بــود. بــرای ریــو، ایــن الگــو در همــان دوره زمانــی 
کم وبیــش هماننــد بــود و ضریــب جینــی میــان 0/۵۵ و 0/۵8 متغیــر بــود و ســرانجام در ســال 

کــه دقیقــًا همــان رقــم ملــی بــود. 2003 بــه 0/۵7 رســید 
کاهــش یافتــه اســت. بــا به کارگیــری  کم وبیــش ثابــت باقی مانــده اســت و یــا  همچنیــن ابعــاد فقــر 
کمتــر( و فقــر شــدید  تعاریــف برنامــه توســعه ســازمان ملــل4 از فقــر )درآمــد 2 دالر آمریــکا در روز یــا 
کمتــر در روز(، نزدیــک بــه یک ســوم جمعیــت برزیــل و یک پنجــم  )درآمــد یــك دالر آمریــکا یــا 
کــه تــا انــدازه ای بــه خاطــر  کمتــر از میانگیــن ملــی  جمعیــت ریــو در فقــر بــه ســر می برنــد، یعنــی 
ــر پایــه برابــری قــدرت خریــد۵ ســاماندهی نشــده اند.6 درصــد  افــراد  کــه ایــن اعــداد ب ایــن اســت  

کنید. کل، به مریک بلوفیلد )Merike Blofield( )2007( مراجعه  1. برای مقایسه با آمریکای التین به طور 
کمتــر از 1 درصــد درآمــد ملــی بــه 10 درصــد پاییــن جمعیــت رســیده اســت درحالی کــه نزدیــک بــه 50 درصــد از آن بــه  2. در برزیــل، 
خ دهــک از 0.6 درصــد )در 1997،1996 و 1993( بــه  10 درصــد بــاالی جمعیــت تعلــق داشــته اســت. ایــن درصــد بــه پایین تریــن نــر
بــاالی 0.8 درصــد )در 2002( رســیده، درحالی کــه در تمــام ســال های دیگــر در 0.7 ثابــت اســت. 10 درصــد بــاالی جمعیــت در طــول 
ــه پاییــن 45.8 درصــد )در 1992( و در دیگــر ســال ها  ــاالی 48.6 درصــد )در 1993( ب ــا ب ــاال داشــتند، ب ــود انــدک و ثبــات ب دهــه، رک

47-46 درصــد رســیده اســت.
3. Gini Coefficient
4. United Nations Development Programme
پول هــای  ارزش  تعییــن  بــرای  تکنیکــی  به عنــوان  کــه  اســت  اقتصــادی  نوعــی شــاخص   :Purchasing-Power Parity  .5

مختلــف بــه کار مــی رود. )مترجمــان(
6. باالتریــن درصــد برزیلی هــای زیــر خــط فقــر در ایــن دوره 41/7 درصــد )1993( بــود و پایین تریــن 32/7 درصــد )1998( بــود و 
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کاهــش یافــت در حالی کــه درصــد فقــر غیرمســتقیم  کمــی  فقیــر در ریــو از ســال  1992 تــا 2003 
کمــی افزایــش یافــت.1

کــه بتوانــم تنها بــا این آمارهــا درباره پیامدهــای جهانی شــدن نتیجه گیری  مــن مطمئــن نیســتم 
کــه  گمــان هســت  کنــم، چــون متغیرهــای فرعــی بســیاری در آن نقــش دارنــد و همیشــه ایــن 
کــه پســرفت اقتصــادی  گمانــی نیســت  کنــد ولــی  اثــرات نیرومنــد مثبــت و منفــی یکدیگــر را خنثــی 
کنان، به ویــژه  کالن شــهری( تأثیــر زیــان آوری بــر روی ســا شــهر ریــو )در ســنجش بــا دیگــر مناطــق 

بــر روی آســیب پذیرترین آن هــا داشــته اســت.
کمتــری )برحســب تولیــد ناخالــص  ــراز رشــد  ــاره مــن، ت شــهر ریــو، در هنــگام دوره پژوهــش دوب
کشــور  داخلــی2/ ســرانه( در ســنجش بــا شــهر ســائوپائولو، ایالــت ریــو و همــه مناطــق مهــم 
کم وبیــش بــاال  گرچــه تولیــد ناخالــص داخلــی ریــو بــرای هــر فــرد  کل برزیــل داشــته اســت.  و 
اســت  ولــی هزینــه زندگــی در ریــو باالتــر اســت و ســطح نابرابــری ریــو روی هم رفتــه بدتــر از برزیــل 
پایــه  بــر  را نشــان می دهــد(.  بــا 0/۵93 ملــی  ریــو در مقایســه  اســت )ضریــب جینــی 0/616 
کیفیــت  زندگــی در محله هــای ریــو از ســطوح  رتبه بندی هــای شــاخص توســعه انســانی3، دامنــه 
ــراز  ــا ت ــا، یــك محلــه اعیانــی در جنــوب ریــو( ت گاوئ ــا رده نهــم جهــان )در  کشــور بلژیــك ب هماننــد 
گــون اســت.۵  گونا کشــور )در مجموعــه آِلمائــو، در شــمال ریــو(  کشــور ویتنــام4 بــا رده 108 از 177 

ــت. ــی اس ــی اجتماع ــرای پویای ــده ای ب ــهمگین بازدارن ــری س ــن نابراب ای

آیا فاوالها به دیگر محله های ریو می رسند یا همچنان عقب خواهند ماند؟
کــه نشــان می دهــد جهانی شــدن، نابرابــری را در میــان مناطــق  شــواهد بی شــماری هســت 
کشــورهای آفریقایــی در بیــم "ناهمگــن شــدن"6  کشــورهای جهــان افزایــش داده اســت و  و 
گــر جهانی شــدن، مایــه افزایــش تمرکــز ســرمایه در  یــا پســرفت بــه "جهــان چهــارم"7 هســتند. ا
کشــورها و شــهرهای جهــان باشــد، آیــا بــه افزایــش نابرابــری میــان فقیــر و غنی  داراتریــن مناطــق، 

در شــهرها می انجامــد؟
کــه آیــا شــکاف رفــاه میــان  کــه بــه پژوهــش مــن پیونــد دارد ایــن  اســت   در اینجــا پرســش بنیــادی 

خ هــا به طــور  کالن نشــان نمی دهــد. بــرای ریــو، نر بــا 34-33 درصــد در دیگــر ســال ها، جهانی شــدن مســتحکمی را در ســطح 
کاهــش یافتنــد. متوســط بیــن ســال های 1992 و 2003 )26/6 و 23/4 درصــد، بــه ترتیــب( همــراه بــا افزایــش فقــر شــدید 

1. See David de Ferranti, Guillermo Perry, Francisco Ferreira, and Michael Walton (2004) and 
Estanislao Gacitúa Marió, Michael Woolcock, and Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(2005).
2. GDP :Gross Domestic product
3. Human Development Index
4. Vietnam
گاوئــا )Gavea(، 2140 رئــال در مــاه اســت یعنــی 12 برابــر بیشــتر از میانگیــن  5. میانگیــن درآمــد ســرانه در محلــه ی اعیانــی، 
کــه در آن میانگیــن 177 رئــال در هــر مــاه اســت. هنگامی کــه در ســال 2000 ایــن  کــه در نــوا برازیلیــا واقــع شــده اســت،  مجموعــه آِلمائــو 

خ ارز 2/7 رئــال بــرای دالر آمریــکا بــود. میانگیــن محاســبه شــد، نــر
6. Irrelevant
7. Fourth World
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فاوالهــا و دیگــر بخش هــای شــهر ریــو، در دوره پیــش از جهانی شــدن، در پایــان دهــه 1960 
کمتــر  شــده اســت.  و آغــاز جهانی شــدن در ســال های نخســت ســده بیســت ویک، بیشــتر یــا 
ــی  کنــد ول ــی را تأییــد  ــد علــت و معلول ــد هــر پیون ــه یافته هــای مــا می  توان ک منظــور ایــن نیســت 

می توانیــم برخــی داده هــای تجربــی و دیدگاه هایــی را بــه ایــن ُجســتار بیفزاییــم.
گذشــته را  کــه بهتــر و یــا بدتــر شــدن زندگــی فقــرای شــهری در چهــل ســال  ترازنامه هــای موجــود 
نشــان می دهــد بــه مســئله نابرابــری نمی پــردازد. فصــل پیشــین بهبــود چشــمگیر اجتماعــات 
بررسی شــده را از نظــر زیرســاخت های شــهری، خدمــات، مصــرف فــردی و آمــوزش نشــان داد 
کــه آیــا نابرابــری در ســنجش بــا دیگــر بخش هــای شــهر افزایــش  ولــی ایــن بــه مــا نشــان نمی دهــد 

کاهــش یافتــه اســت. یــا 
کاهــش نابرابــری، دســتاوردهای جمعیــت فاوالهــا بایــد بیشــتر از بازدهــی جمعیــت دیگــر  بــرای 
گــر  جاهــا باشــد. بااینکــه بهبودهــای چشــمگیری در اســتانداردهای زندگــی فاوالهــا روی داده، ا
میــزان بهبــود درون فاوالهــا بــا بهبــود در دیگــر جاهــای شــهر برابــر باشــد،  ســطوح نابرابــری بــدون 
کــه جهانی شــدن نابرابــری را ژرف تــر می کنــد،  گــر ایــن پنــداره درســت باشــد  دگرگونــی می مانــد. ا

شــکاف میــان اجتماعــات فقیــر و غنــی در ریــو در ایــن دوره زمانــی بایــد بیشــتر شــده باشــد.
بــرای بررســی ایــن پرســمان بایــد یــك نمونــه تصادفــی معــرف از محله هــای نمونــه موردبررســی 
در دو نقطــه زمانــی پیــش و پــس از جهانی شــدن در پیونــد بــا اقتصــاد برزیــل داشــته باشــیم. در 
ایــن رابطــه مطالعــه نخســت در 69-1968، در دوره حمایــت از تولیــد داخلــی برزیــل هنگامی کــه 
گفتگوهــای پیوســته بــا  کــه  "جایگزینــی واردات "1 اصــل پایــه توســعه بــود انجــام شــد. زمانــی 
همــان مــردم و فرزنــدان آن هــا انجــام شــد، برزیــل در اقتصــاد جهانــی جایــگاه برجســته ای 
محله هــای  همــان  در  تــازه  تصادفــی  نمونــه  یــك  بــا  مــا  هنگامی کــه   2003 ســال  در  داشــت. 
کردیــم برزیــل همــان شــرایط را داشــت. بــا همــه ایــن داده هــا مــا می توانســتیم  گفتگــو  فاوالیــی 
کــه چگونــه زندگــی مــردم در ســنجش بــا  کنیــم تــا ببینیــم  چگونگــی پیــش و پــس را بررســی 
شــرایط پیشینشــان )پیــش از جهانی شــدن( دگرگــون شــده بــود؛ چگونــه زندگــی  فرزنــدان و 
کل ایــن اجتماعــات نســبت  ــود و در  نوه هــای آن هــا )در مســیر جهانی شــدن( دگرســان شــده ب

ــته اند.2 ــی داش ــه دگرگونی های ــو چ ــهر ری ــه ش ب
کاســیاس در ســال های 1969 و  کومبــا، نوابرازیلیــا و  کاتا بــا به کارگیــری داده هــای پیمایشــی از 

1. Import Substitution
کومبــا، مــا از همــه بلوک هــای ســاختمان در  کاتا کردیــم. بــرای  2. مــا مرزهــای جغرافیایــی جوامــع اصلــی را بــه صــورت زیــر شناســایی 
کثــر مــردم پــس از حــذف فــاوال بــه آنجــا منتقــل شــدند، نمونه بــرداری  کــه ا گواپــور، دو پــروژه مســکن  کویتونگــو و  محــدوده رســمی 
ــرای مطالعــه اصلــی از  کــه ب کــردن محیــط اطــراف محــل مــورد نظرمــان از نقشــه هایی  ــرای محــدود  ــرای نوابرازیلیــا، مــا ب کردیــم. ب
کوچــه، چندیــن  ــاده رو و  ــان، پی کامــل شــدن ایــن نقشــه و تجزیه وتحلیــل دقیــق هــر خیاب ــرای  ــه ب ــم )ک ــرده بودی ک اجتمــاع تهیــه 
ــم و نقشــه 1969 را  کردی کوچه هــای درون اجتمــاع را ترســیم  ــم. ســپس مــا خیابان هــا و  کردی ــد شــد(، اســتفاده  ــار از محــل بازدی ب
کویلهــو  گیلــدا بلنــک )Gilda Blank( و الویســا  )کــه بــر پایــه عکــس هوایــی ســاخته شــده بــود و دو معمار-برنامه ریــز بــه نام هــای 
کردیــم و بــرای تعییــن  کاســیاس، مــا از نقشــه های شــهر اســتفاده  کردیــم. در مــورد  کردنــد( بــه روز  )Eloisa Coelho( آن  را تائیــد 
ــا به کارگیــری ایــن نقشــه ها بــه هــر  گــروه مــا ب کردیــم.  ــا نقشــه پژوهــش ســال 1969 مقایســه  مــکان هــر فــاوال و لوتیامنتــو، آن هــا را ب
کوچه هــای درونــی و مــکان ورودی هــر خانــه جــدا یــا خانه هــای چنــد خانــواری را  خیابــان می رفتنــد و نقشــه های دقیق تــر از 

ترســیم می کردنــد.
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کارنامــه جمعیــت ریــو در نزدیک تریــن سرشــماری  کارنامــه ایــن محله هــا را بــا  2003، توانســتیم 
کنیــم. بــر ایــن اســاس، از سرشــماری 1970 بــرای هــم ســنجی بــا نمونــه  آن هنــگام ســنجش 

ــم. کردی ــه 2003 اســتفاده  ــا نمون ــرای هــم ســنجی ب 1969 و از سرشــماری 2000 ب
ــا سرشــماری  کــه چگونــه چندوچونــی اجتماعــات موردبررســی را ب ــود  پرســش پــس از آن ایــن ب
کنیــم. برچــه شــالوده ای )بــا به کارگیــری چــه ســنجش هایی( می تــوان  همــه شــهر ســنجش 
بــه جســتجوی  اختالفــات یــا همســانی ها پرداخــت؟ مــا بــا به کارگیــری همــان ســه شــاخص 
به کاررفتــه در سرشــماری:1( آمــوزش )شــمار ســال های آمــوزش(؛ 2( مصــرف خانــواده )شــمار 
از  ترکیبــی  شــاخص  یــك  اتــاق(،  هــر  در  افــراد  )شــمار  کــم  ترا  )3 و  خانگــی(؛  کاالهــای   و  ابــزار 
کــس یــک امتیــاز و بــرای  چندوچونــی اجتماعــی اقتصــادی ســاختیم. ایــن شــاخص بــرای هــر 
کــه بــا نمــره میانگیــن ریــو بــر پایــه سرشــماری  هــر محلــه یــک نمــره میانگیــن بــه همــراه داشــت 

هــم ســنجی شــد.
کــرده بودنــد، ناســازگار بــود. به طــور   برآیندهــا بــا آنچــه نظریه پــردازان جهانی شــدن پیش بینــی 
کاهــش  کمتــر از امتیــازات شــهر بــود امــا شــکاف میــان آن هــا  میانگیــن امتیــاز محله هــای مــا 
کنان فاوالهــا در ســه محلــه موردبررســی  یافتــه بــود. پویــش معنــادار روبه پیشــرفت در میــان ســا
کل جمعیــت ریــو دیــده شــد. در ســال 1969، میانگیــن امتیــاز شــاخص  مــا در ســنجش بــا 
اجتماعــی اقتصــادی بــرای اجتماعــات نمونــه مــا 9 تــا 10 درصــد پایین تریــن جمعیــت ریــو بــود. 
کنان همــان ســه  اجتمــاع بــه 26 تــا 27 درصــد افزایش یافتــه  تــا ســال 2003، امتیــاز میانگیــن ســا
بــود.  ایــن یعنــی تــا ســال 2003، بیــش از یك چهــارم جمعیــت شــهر، امتیــاز پایین تــری نســبت بــه 

افــراد محله هــای موردبررســی مــا داشــتند.
کــه  کــردم  این یــک یافتــه نیرومنــد اســت ولــی مــن در  درســتی آن تردیــد داشــتم. مــن اســتدالل 
ــاال رفتــه  ــه ســاختگی ب گون ــه  ــه 2003 شــاید ب ــرای نمون نمــرات شــاخص اجتماعــی اقتصــادی ب
کومبــا دیگــر وجــود نــدارد، هیــچ راه مطمئنــی بــرای بررســی  کاتا باشــد، چــون بــا توجــه بــه اینکــه 
گواپــور  ــود. به کارگیــری یــك نمونــه تصادفــی از مجتمع هــای  ــا به عنــوان یــك محلــه نب کومب کاتا
کــه آنجــا زندگــی  کســانی  کویتونگــو، نزدیک تریــن همانندســازِی ممکــن بــود ولــی بســیاری از  و 
کومبــا یــا یــك فــاوال زندگــی نکــرده بودنــد و امتیــاز شــاخص اجتماعــی  کاتا می کردنــد، هرگــز در 
لوتیامنتو هــای  چــون  همچنیــن،  بــود.  فاوالهــا  امتیــاز  از  باالتــر  مجتمع هــا  کلــی  اقتصــادی 
گنجانــدن آن هــا در  کاســیاس از روی وضعیــت حقوقــی خــود، محله هــای قانونــی شــده بودنــد، 
نمــرات شــاخص اجتماعــی اقتصــادی می توانســت شــکاف روبــه فزونــی میــان فاوالهــا و شــهر را 

بپوشــاند.
ــبات  ــر محاس ــار دیگ ــت، ب ــاختگی نیس ــکاف س ــن ش ــش ای کاه ــه  ک ــوم  ــن ش ــه مطمئ ــرای اینک ب
بــا  تنهــا  و  لوتیامنتو هــا  و  از مجتمع هــا  کــردن داده هــا  فیلتــر  بــا  یعنــی  فاوالهــا  بــرای  تنهــا  را 
کــردم. نتایــج همچنــان افزایــش ســطح  کاســیاس تکــرار  داده هــای نوابرازیلیــا و ســه فــاوال در 
کــه  کســانی  گــون را در برابــر شــهر نشــان داد. نمــرات میانگیــن امتیــاز  گونا زندگــی از جنبه هــای 
در فاوالهــا زندگــی می کردنــد، از میــان 9 و 10 درصــد پاییــن در ســال 1970، بــه میــان 19 تــا 20 
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درصــد از پاییــن در ســال 2000 افزایــش یافتــه اســت.
کاهــش  بــه  رو  ایــن شــکاف  ولــی  برســند  میانگیــن  بــه  تــا  بپیماینــد  بایــد  راه  درازی  فاوالهــا 
کمابیــش مطلوبــی در ســنجش  کنــون در سروســامان  ا اســت. فاوالهــای پژوهــش آغازیــن، 
گذشــته بیشــتر در بخــش غربــی رشــد  کــه در ســال های  بــا ســکونتگاه های نوینــی هســتند 
محــروم  شــهری  زیســتگاه های  همچنــان  ننــگ،  لکــه  برچســب  بــا  فاوالهــا  گرچــه  کرده انــد. 
گــروه پژوهــش فقــر مزمــن1 در منچســتر  کــه  گریزناپذیــری  به حســاب می آینــد ولــی در آن هــا فقــر 
کانــت  کــه وا بــه آن پرداختــه، نیســت2 و همچنیــن هماننــد الگوهــای حاشیه نشــینی پیشــرفته 
اندک انــدک  بهبــود  نیســتند.4  داده،  ح  شــر فرانســه 3  بانلیــوی  و  گو  شــیکا اصالم هــای  بــرای 
کل شــهر دیــده می شــود، در حالی کــه مهاجــران  شــرایط زندگــی در فاوالهــای قدیمــی در برابــر 

نورســیده، رده هــای پایین تــر فقــر را دارنــد.
کنان فاوالهــای دهــه 1960،  کــه شــاید شــمار بیشــتری از ســا  یکــی از دالیــل آن ایــن اســت 
زاده ریــو باشــند و بنابرایــن زاده ریــو بــودن نمــرات شــاخص اجتماعــی اقتصــادی باالتــری در 
ســنجش بــا مهاجــران بــه همــراه دارد.۵ بــه نظــر می رســد، امیــد بــه زندگــی بهتــر در شــهر بــزرگ 
کنــون بــرآورد شــده باشــد. یافتــه زیــر ایــن را تأییــد  می کنــد: " 83 درصــد  مهاجــران  گذشــته و ا در 
ــاه  کنــون رف ــه ا ک ــد  گفته ان ــه ســال 2003  ــه پژوهــش آغازیــن ســال 1969 و 76 درصــد نمون نمون

ــر افــراد در روســتا مانــده دارنــد". بهتــری در براب
کنان ریــو در فقــر شــدید تر و شــرایط بدتــری از افــرادی  حتــی بــا ســنجش دقیق تــر، یک پنجــم ســا
کــه در فاوالهــای مــورد مطالعــه مــا بودنــد زندگــی می کردنــد. بــا توجــه بــه سرگذشــت مارگاریتــا، 
زی کابــو و ژانیــرا، تصــور اینکــه 1/2 میلیــون نفــر در بدبختــی بســیار عمیق تــری زندگــی   کننــد، 

ــده اســت. بســیار نگران کنن
در حالی کــه شــاخص ترکیبــی نمــرات وضعیــت اجتماعــی اقتصــادی نشــان دهنده بســته شــدن 
شــکاف اســت ولــی شــاید بــرای همــه اجــزای آن )ســواد، مصــرف خانوارهــا و جمعیــت خانوارهــا( 
گیــر بــرای برخــی جاهــا بــا ابهــام همــراه باشــد و شــکاف  این گونــه نباشــد. شــاید یــك شــاخص فرا
گونــه  در آن هــا افزایــش یافتــه باشــد. بنابرایــن  نیــاز اســت بــه هــر یــک از ایــن ســه مؤلفــه بــه 

گانــه نگاهــی بیندازیــم. جدا
باســوادی  کــرد. در حالی کــه ســال های  تائیــد  را  مــا  نتیجه گیــری  هــم ســنجی میــزان ســواد، 
کل ریــو بــود، ایــن شــکاف از هنــگام نخســتین پژوهــش مــا  کمتــر از جمعیــت   جامعــه آمــاری مــا 
کاهــش چشــمگیری  یافتــه بــود. در ســال 1969، در نمونــه مــا مــردم به طــور میانگیــن 2.1 ســال 
کــه تنهــا یک ســوم میانگیــن ریــو )6.1( بــود. در ســال 2003، در نمونــه مــا  مدرســه رفتــه بودنــد 

1. Chronic Poverty Research Group
2. Maia Green & David Hulme (2005); Karen Moore (2005), 16.

Banlieue.3: در فرانسه، یک حومه شهر از یک شهر بزرگ است. )مترجمان(
4. Loïc J. D. Wacquant (1996).
5. در ســال 1969، 43/7 درصــد و در ســال 2003، 71/۵ درصــد از نمونــه در ایالــت ریــو بــه دنیــا آمــده  بودنــد. در هــر دو مــورد افــراد 

زاده شــده در ریــو، دارای نمــرات شــاخص اجتماعــی اقتصــادی باالتــر معنــی داری نســبت بــه مهاجــران بودنــد.
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افــراد به طــور میانگیــن 7.3 ســال درس خوانده انــد، در حالی کــه میانگیــن ریــو 8.8 ســال بــود، 
کاهــش یافتــه  گــروه از 4 بــه 1.۵ ســال  در چرخــه 34 ســاله، شــکاف ســال های آمــوزش میــان دو 

بــود.
کاهــش شــکاف  ــه  ــد رو ب جــدول 10-1 نشــان دهنده دســتاورد  های ســاختاری در آمــوزش و رون
میــان نمونــه مــا و جمعیــت ریــو اســت. چشــمگیرترین دگرگونــی در میــزان بی ســوادی بــوده 
کــه در ســال 1969 نزدیــک 42 درصــد از نمونــه تصادفــی مــا و 11 درصــد در شــهر ریــو ســواد  اســت 
نداشــتند امــا در ســال 2003، تنهــا 4 درصــد نمونــه مــا و یــك درصــد جمعیــت ریــو بی ســواد 
ــه  ک ــانی  کس ــد  ــت. درص ــکاف اس ــش ش کاه ــاختاری و  ــتاوردی س ــان دهنده دس ــه نش ک ــد  بودن
کاهش یافتــه بــود و  کم وبیــش بــه نصــف ســطوح پیشــین  دبســتان را بــه پایــان رســانده بودنــد، 
هیــچ جدایــی معنــاداری میــان نمونــه مــا و میانگیــن ریــو نیســت. در دبیرســتان، ایــن نایکســانی 
گرچــه ایــن واقعیــت  تنهــا 4 درصــد اســت ولــی رفتــن بــه دانشــگاه یــك شــکاف بــزرگ اســت. ا
کــه 6 درصــد نمونــه مــا بــه دانشــگاه رفته انــد امــا ایــن تنهــا یک ســوم از  امیدبخــش وجــود دارد 

کل شــهر اســت. 18 درصــد 

جدول 10-1. مقایسه سطح آموزش میان نمونه پژوهش و میانگین شهری ریو

سال های آموزش )به%(

آمار ریو در سال 2000نمونه مطالعاتی سال 2003آمار ریو در سال 1970نمونه مطالعاتی سال 1969

421143هیچ کدام

۵0۵03223دبستان

692721راهنمایی

2243034دبیرستان

06618دانشگاه

در  شــهر  بخش هــای  دیگــر  و  تثبیت شــده  فاوالهــای  جمعیــت  میــان  شــکاف  شــدن  کمتــر 
کــم خانوارهــا نیــز آشــکار می شــود. در ســال 1969، شــمار میانگیــن  داده هــای جمعیــت و ترا
کــه در ســنجش بــا میانگیــن شــهر )1/10( نزدیــک  افــراد در هــر اتــاق در نمونــه مــا 1/96 بــود 
ــت،  ــیده اس ــه 0/84 رس ــاق ب ــر ات ــم در ه ک ــال 2003، ترا ــاری در س ــه آم ــت. در جامع ــر اس دو براب
ــه شــکاف همچنــان هســت  ک ــود، درســت اســت  ــم شــهر 0/76 ب ک ــه در ایــن ســال ترا در حالی ک

کاهــش یافتــه اســت. امــا 
کاالهــای  کــه در جــدول 10-2 نشــان داده شــده اســت، در مصــرف  ایــن همگرایــی، همان گونــه 
برخــی  فاوالهــا  خانواده هــای  از  بســیاری   ،2003 ســال  در  اســت.  آشــکارتر  همــه  از  خانگــی 
ــا تنهــا طبقــات توانگــر جامعــه آن  هــا را داشــتند.  کــه در 1969 نبــود و ی لوازم خانگــی را داشــتند 
کولــر و ویدیــو از لــوازم  در فاوالهــا، ابزارهایــی ماننــد یخچــال، تلویزیــون، دســتگاه لباسشــویی، 
کــه در جــدول 10-2 می بینیــم،  لوکــس تبدیــل بــه لــوازم ســاده خانگــی شــده اســت. همان گونــه 
تنهــا نایکســانی های چشــمگیر میــان نمونــه تصادفــی مــا در ســال 2003 و شــهر در ســال 2000، 

ــود. ــه ب کروویــو، خــودرو و رایان در داشــتن ما
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ــه  ک ــه داشــتند  ــراد و در شــهر 26 درصــد رایان در ســال 2003، در جامعــه آمــاری مــا 1۵ درصــد اف
کــه  کســانی اســت  ناهمســانی آن هــا تنهــا 11 درصــد اســت. بزرگ تریــن ناهمســانی در شــمار 
کنان جامعه  کنان ریــو در برابــر 18 درصــد ســا کــه 42 درصــد ســا کامیــون بودنــد  دارنــده خــودرو یــا 
کنان فاوالهــا در ســنجش  آمــاری دارنــده یــك وســیله نقلیــه بودنــد. درصــد بیشــتری از درآمــد ســا
گرچــه  کمتــری هزینــه مســکن می شــود. ا ک و درصــد  بــا میانگین هــای شــهری، هزینــه خــورا
کوشــش بســیاری بــرای تثبیــت مالکیــت هســت؛ امــا یــك  در ایــن محله هــای برچســب خــورده، 
خانــواده فاوالیــی بــا توجــه بــه درآمــد خانــوار نمی توانــد جــواز، پروانــه و یــا ســند زمیــن خــود 
را بگیــرد، ازایــن رو آن هــا در بهبــود خانه هایشــان، لوازم خانگــی و نمادهــای جایــگاه شــخصی 

می کننــد. ســرمایه گذاری 

جدول 10-2. مقایسه میزان مصرف خانگی میان نمونه موردبررسی و میانگین شهری ریو

لوازم خانگی )به درصد(

آمار 2000نمونه 2003آمار 1970نمونه 1969

26709799تلویزیون

31739798یخچال

7۵849497رادیو

606۵ماشین لباسشویی

3۵38کولر

۵771دستگاه ویدیو

2337مایکروفر

1۵26کامپیوتر

کامیون 1191842خودرو/ 

ایــن میــزان بــاالی برخــورداری از لــوازم زندگــی و نزدیــک شــدن بــه هنجــار، بــا توجــه بــه نوشــته ها 
کــه  گفتارهــای مربــوط بــه دام فقــر یــا جهانی شــدن، قابــل پیش بینــی نبــود. حتــی در مــواردی  و 
کم وبیــش بزرگــی وجــود دارد، برخــورداری چشــمگیر اســت، چنانکــه 60 درصــد دســتگاه  شــکاف 
کولــر، 23 درصــد مایکروفــر، 18 درصــد وســایل جابجایــی موتــوری و 1۵  لباسشــویی، 3۵ درصــد 

درصــد رایانــه دارنــد.
کــه دسترســی بــه جامعــه اطالعاتــی را بــرای  یک ســویه ســودمند جهانی شــدن، اینترنــت اســت 
کــه جــز  کســانی پیونــد داده اســت  کــرده اســت. اینترنــت، آن هــا را بــه  تهیدســتان شــهری فراهــم 
ــا آن هــا پیــدا نمی کردنــد. نزدیــک یک پنجــم  از ایــن راه، شــاید هیچ وقــت مجالــی بــرای دیــدار ب
کــه بــا دریافــت هزینــه از  خانه هــا در جامعــه آمــاری مــا پیونــد اینترنــت بــا پهنــای بانــد دارنــد 
ــای  ــا رایانه ه ــز ب ــران نی ــت. دیگ ــده اس ــرار داده ش ــا ق ــار آن ه ــکنه در اختی ــای س ــوی انجمن ه س
کافی نت هــای فــاوال بــه اینترنــت دسترســی دارنــد. بســیاری  اهدایــی بــه انجمن هــای محلــه یــا 
از ســازمان های غیردولتــی در ریــو، رایانه هــا را فراهــم می کننــد و مهارت هــای رایانــه ای را در 
گوشــه  فاوالهــا آمــوزش می دهنــد یــا بــرای بهره منــدی محلــه، رایانه هــا را در دفترهــای خــود در 

کنــار شــهر در دســترس آن هــا قــرار می دهنــد. و 
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کنان و فاوالهاســت )روشــی بــرای پرهیــز از برچســب  کاِر آنالیــن، مجــال فوق العــاده ای بــرای ســا
کار بــا  کــه ردیابــی شــود و  ننــگ خــوردن( چــون فــرد شــاغل دیگــر یــك جایــگاه جغرافیایــی نــدارد 
کــه در یــك آپارتمــان لوکــس یــا یــك  کــه تفاوتــی نــدارد  یــک تمــاس تلفــن همــراه انجــام می شــود 
کاریابــی، پرداخــت قبــض و  کلبــه غیررســمی باشــد. تلفــن همــراه بــه شــکلی فزاینــده راهــی بــرای 

بهره منــدی از اینترنــت آنــان شــده اســت.
ســودهای  مجمــوع  نشــان دهنده  بررسی شــده،  محله هــای  بــرای  نابرابــری  کاهــش  ایــن 
ــر و تثبیت شــده تر  کــه در فاوالهــای قدیمی ت زندگــی شــهری بــرای آن بخــش از جمعیتــی اســت 
زندگــی می کننــد امــا ایــن ســودها بــرای فاوالهــای تازه تــر نیســت و ایــن ناهمســانی در آن هــا 
ماننــد ناهمســانی در محله هــای مــا در دهــه 1960 اســت. بااین وجــود، بهبــود در محله هــای 
تثبیت شــده درســت اســت و ارزیابــی  ســکنه از دیــد جایــگاه طبقاتــی  خــود، ایــن  ســخن را تأییــد 
ــر می دانســتند.  ــا باالت می کنــد. در ســال 1969، از نمونــه مــا 10 درصــد خــود را طبقــه متوســط ی
گفتگوهــای چنــد نســلی  ایــن رقــم در ســال 2003 دو برابــر شــده و بــه 20 درصــد رســیده بــود. در 
کــه در ســال 2001 انجــام شــد، حتــی شــمار بیشــتر از مصاحبه شــوندگان آغازیــن )27 درصــد( از 
کرده انــد، همچنیــن 16 درصــد فرزنــدان آن هــا و 27  خــود به مثابــه طبقــه متوســط یــا باالتــر یــاد 

ــاره خــود داشــتند. درصــد نوه هــای آن هــا نیــز همیــن دیــدگاه را درب

دیدگاه تهیدستان
جهانی شــدن از دیــدگاه تهیدســتان در ریودوژانیــرو چگونــه اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش 
از شــرکت کنندگان در پژوهــش پرســش شــد "جهانی شــدن بــر زندگــی شــما چــه اثــری داشــته 
کردنــد و نتایــج بــر اســاس نخســتین  اســت؟" مصاحبه کننــدگان پاســخ ها را به دقــت نــگارش 
کنونــی یــا  گــزارش شــد. پاســخ ها بــه فراخــور جنســیت، نــژاد،  زادگاه، محلــه  کــس  پاســخ  هــر 

جایــگاه اجتماعــی- اقتصــادی، ناهمســانی معنــادار و چشــمگیری نداشــت.
کــه جهانی شــدن هیــچ دگرگونــی درســت  گفته انــد  بیشــتر پاســخ دهندگان از میــان هــر ســه نســل 
کــه بــود "؛ "هیــچ دگرگونــی  روی  گفتــه آن هــا: " همه چیــز همان گونــه اســت  نکــرده اســت. بــه 
ــد  ــه ایــن پاســخ را داده ان ک کســانی  ــر مســتقیمی نداشــته اســت ".1 درصــد  ــداده اســت "؛ "تأثی ن
گفتگــو شــوندگان آغازیــن، ۵9 درصــد فرزنــدان و ۵2  کاهــش یافتــه و 8۵ درصــد  در هــر نســل 
کــه جهانی شــدن تغییــری در زندگــی  آن هــا بــه وجــود  درصــد نوه هــا ایــن دیــدگاه را داشــتند 
ــا افزایــش ســطوح ســواد هم خوانــی دارد. ایــن نتیجــه بســیار جــای  نیــاورده اســت. درصدهــا ب
شــگفت اســت، چــون بیشــتر برنامه هــا و تولیــدات نمایــش داده شــده در تلویزیــون "ســاخت 
از چــه نســلی  اینکــه  از  اســت و در هنــگام پژوهــش دوم، صرف نظــر   " آمریــکا  ایاالت متحــده 

کــه هــر روز برنامه هــای تلویزیــون را می بیننــد.2 گفته انــد  کم وبیــش همــه  بودنــد، 

کــه "نمی  دانســتند " یــا حاضــر بــه پاســخ دادن نبودنــد. همــه  کردنــد  1. درصــد فراوانــی در هــر نســل )از 3 تــا 22 درصــد( بیــان 
گــروه "درصدهــای معتبــر " هســتند. ایــن  از حــذف  بعــد  گزارش شــده،  درصد هــای 

گزارش هــا، در مقایســه بــا 37 درصــد در ســال 1969، نزدیــک 90 درصــد از مصاحبه شــوندگان آغازیــن، 98 درصــد از  2. بــا توجــه بــه 
فرزنــدان و 97 درصــد از نوه هــای آن هــا به طــور روزانــه تلویزیــون تماشــا می کننــد. ایــن آمــار بــا یافته هــا در ســال 2003 از 97 درصــد از 

کــه به طــور روزانــه یــا در بیشــتر اوقــات تلویزیــون تماشــا می کردنــد. نمونــه تصادفــی جدیــد در ســه ســایت تحقیقاتــی ســازگاری دارد 
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کــه می گفتنــد جهانی شــدن بــر زندگــی آن هــا مؤثــر بــوده اســت، پاســخ ها  کم تــری  در میــان افــرادِ 
کــه دربرگیرنــده  درســت بــودن پژوهش هــای دانشــگاهی مربــوط بــه ایــن زمینــه را نشــان مــی داد 

نکته هــای مثبــت و منفــی بــود:

کار •  ــازار  ــامل ب ــد، ش ــاد می ش ــل ی ــر نس ــاره در ه ــه چندب ک ــدن  ــرات جهانی ش ــی : اث ــای منف نکته ه
کمتــر و قــدرت خریــد  کاهــش امنیــت مالــی، حقــوق و دســتمزدهای  ســخت تر، افزایــش بیــکاری، 
پایین تــر بــود. 6/8 درصــد از مصاحبه شــوندگان آغازیــن و 19/7 درصــد از فرزنــدان آن هــا از ایــن 

کردنــد. ــاد  گزیده هــا ی

کــه "جهانی شــدن، •  گفتگــو  شــوندگان آغازیــن، دومیــن پاســخ بــا فراوانــی بــاال، ایــن بــود  در میــان 
کشــورها را بــه دنبــال دارد " و "مــا را بــرده اقتصــاد جهانــی می کنــد ".  وابســتگی اقتصــادی بــه دیگــر 
کــه درگیری هــای  کــه بیشــتر رهبرانــی بودنــد  کل نمونــه ایــن پاســخ  ها را دادنــد  کمتــر از پنــج درصــد 

گرایــش سیاســی  بیشــتری در نمونــه تصادفــی داشــتند. گذرانــده بودنــد و  دهه هــای 60 و 70 را 

ــان را •  ــدن، زندگی ش ــی جهانی ش ــه "به طور کل ک ــد  کردن ــو  ــا بازگ ــدان و نوه ه ــت: فرزن ــای مثب نکته ه
ــاوری   کــرده اســت "؛ "فّن ــه اطالعــات و ارتباطــات را آســان  بهبــود بخشــیده اســت "؛ "دسترســی ب
ماننــد تلفن هــای همــراه و رایانــه را فراهــم ســاخته اســت." شــرکت کنندگان پژوهــش آغازیــن 
چنیــن پاســخ هایی نمی دادنــد؛ 7 درصــد ایــن پاســخ ها از ســوی فرزنــدان و 24 درصــد از ســوی 

ــت. ــده  اس ــا داده  ش ــای آن ه نوه ه

کــه "جهانی شــدن، الزامــات بیشــتری بــه مطالعــه، دانــش •  همه گیرتریــن پاســخ پــس ازآن ایــن بــود 
کــه می توانــد مثبــت یــا منفــی شــمرده شــود. کــرده اســت"  و داشــتن مــدرک را ایجــاد 

کردند.•  کاالهای وارداتی" اشاره  کردن خرید  تنها فرزندان و نوه ها به مورد پایانی "آسان 

آغازیــن،  از نمونــه  کســان  بــا موفق تریــن و ناموفق تریــن  در مصاحبه هــای جامــع دنبالــه دار 
کاهــش  بیشــتر  می دانســتند،  ســودمند  را  جهانی شــدن  کــه  کســانی  کــه  شــد  روشــن 
کــه آن را ویرانگــر می دیدنــد،  کســانی  کاالهــای وارداتــی را یــاد می کردنــد، درحالی کــه  بهــای 
کمبــود مشــاغل تولیــدی و  کــه بــه  کاالهــای وارداتــی ارزان پیونــد می دادنــد  جهانی شــدن را بــه 
کارخانــه  کــه  کارگــران ســرگردانی می گفتنــد  کارخانه هــا انجامیــده اســت. آن هــا از  بســته شــدن 
کــه بــه منطقــه دیگــری در برزیــل جابجــا می شــوند و  آن هــا بســته می شــود و هرگــز روشــن نشــد 

کار و تولیــد ارزان تــر اســت. کــه در آنجــا  کشــور دیگــری می رونــد  یــا بــه 
بــا  ســختی  زندگــی  کنــون  ا کــه  نوابرازیلیــا  در  پیشــین  رهبــران  از  یکــی  سباســتین1،  از  مــن 
ــه  ــه چ ک ــیدم  ــرد پرس ــج می ب ــون رن ــاری پارکینس ــیاس دارد و از بیم کاس ــه  ــواده  اش در حوم خان
کار آن چنــان دشــوار شــود. او پاســخ داد،  کــردن  چیــزی باعــث شــده اســت ایــن روزهــا پیــدا 
کنــون در برخــی  کــه چگونــه ا "تهیدســتان هیــچ بختــی ندارنــد " و در ادامــه آشــکار ســاخت 

شــده اند. آدم هــا  جایگزیــن   روبات هــا  مشــاغل 
ــرده اســت و  ــاال ب کــه همــاورد جهانــی، اســتاندارد های تولیــد را ب ــاور داشــتند  ــه ب برخــی این گون
کــه  کار، نیــاز بــه شــرایط تحصیلــی و مهارتــی باالتــر را افزایــش داده اســت  بنابرایــن بــرای داشــتن 

1. Sebastian
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ــه  ــرای پانهــادن ب کنــون ســطح ســواد آن هــا ب ــه چــرا ا ک کنیــم  کمــك می  کنــد روشــنگری  این هــا 
مشــاغل حرفــه ای و بــا جایــگاه و دســتمزد بــاال بســنده نیســت.

کشــیده شــد، چهــره تــازه فرهنــگ  ــا اثــر جهانی شــدن پیــش  کــه در پیونــد ب دو مســئله دیگــری 
ــود.  تصاویــر تلویزیونــی  مصــرف  و ویرانــی برآمــده از قاچــاق جهانــی جنگ افــزار و مــواد مخــدر ب
کــرده اســت.  تــازه ای درســت  جامعــه جهانــی مصرفــی ، به ویــژه در میــان جوانــان نیازهــای 
کاالهــا و شــرایط زندگــی بهتــر )کــه بــرای هرکســی در محله هــای فقیــر  نمایــش انبوهــی از تصاویــر 
گــروه شــبه مرجــع  کــه درگیــر قاچــاق مــواد هســتند(1 یــک  کســانی  قابل دسترســی نیســت به جــز 
بــرای جوان ترهــا شــکل داده اســت. آن هــا بــا مقایســه خــود بــا آنچــه می بیننــد بیشــتر احســاس 

محرومیــت می کننــد.2
تــا  کرده انــد  دومــورو 3کوشــش  نــوس  و  رگای  آفــرو  ماننــد  محلــی  غیرانتفاعــی  ســازمان های 
کننــد ولــی همچنــان  کنان فاوالهــا را تقویــت  هویت هــای فرهنگــی برزیلی هــای آفریقایــی و ســا
کفش هــای مــارك  دار خارجــی، خــودرو، موتورســیکلت، تلفــن   بــرای بخــش بیشــتری، پیراهــن  و 
ــد،  ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ک ــه  ــت. همان گون ــگاه و شــخصیت اس همــراه و پیجــر، ســمبل های جای
کار نمی کردنــد( را به عنــوان  کــه چندیــن پیجــر و تلفــن همــراه )کــه خــراب بــود و  جوانانــی را دیــدم 
کــرده بودنــد. هنگامی کــه پیــام رســانه های جهانــی ایــن  نمادهــای پرســتیژ بــه خــود آویــزان 
ــز  ــان تهیدســت شــهری نی ــه "شــخصیت شــما دارایی هــای شــما اســت "، الگــوی جوان ک اســت 

ــود. ــد ب ــدر خواه ــواد مخ ــای م گروه ه ــردمداران  س
اثــرات منفــی دیگــری از جهانی شــدن، همچــون یکسان ســازی، بی توجهــی بــه فرهنگ هــای 
گرفتــن  محلــی و ملــی و نبــود نظــارت بــر منابــع طبیعــی برشــمرده شــدند. در شــتاب بــرای 
شــغل و ســود، بســیاری از شــهرها درون پیــکاری )از نظــر دامپینگ هــای مالیاتــی و هزینه  هــای 
کــه بــا آمیختــن بــا نمودهــای معمــاری و فرهنگــی غــرب همــراه شــده اســت.  کار( شــده اند  نیــروی 
کارخانه هــای آالینــده و دفــن زباله هــای ســمی شــده اند، درحالی کــه  از ایــن رو، آن هــا پذیــرای 
کار ورودی برپــا  اســتانداردهای جاهــای دیگــر را ندارنــد و نیــز مشــاغل موردنیــاز را بــرای نیــروی 

نمی کننــد.
ــه  ــر پای گســترده در میــان نســل جــوان  در برزیــل شــده اســت. ب ــی  ــی اطمینان ــه ب کار، مای نبــود 
گــزارش ســازمان ملــل در نشســتی در 14 فوریــه 2008، بــه دلیــل نبــود امنیــت شــغلی و رونــد 
کار جهانــی  کار، جوانــان برزیــل تــوان یافتــن جاپــای اســتواری در بــازار  شــتابان پیــر شــدن نیــروی 
را ندارنــد.4 بااینکــه رشــد بــاالی اقتصــادی به طــور میانگیــن از ســال 1998 تــا 2008 ســاالنه 3/8 

کار را  کــه آن هــا پــس از محاســبه هزینه هــای حمل ونقــل و ناهــار، پیشــنهادهای  1. مــردان و زنــان جــوان بــه مــن توضیــح می دادنــد 
کفــش مــارک دار بخرنــد، رد می کردنــد. کننــد تــا بتواننــد لبــاس و  کار  بــر پایــه محاســبه این کــه تــا چــه مــدت آن هــا بایــد 

گــروه مرجــع اســت تــا درآمــد و  کــه رضایــت مشاهده شــده بیشــتر بــر اســاس موقعیــت خــود نســبت بــه  2. مطالعــات نشــان داده انــد 
گــروه مرجــع می توانــد توســط تصاویــر بین المللــی نوجوانــان  وضعیــت اجتماعــی اقتصــادی و یــا پویــش رو بــه بــاال یــا پاییــن خــود. 

در تلویزیــون ایجــاد شــود.
3. Nós do Morro
4. Panel discussion on Youth and Employment at the UN Commission on Social Development, 
Department of Economic and Social Affairs, New York, February 14, 2008.
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درصــد بــوده اســت و افزایشــی 16/۵ درصــدی در شــمار شــاغالن وجــود داشــته اســت امــا نســبت 
کنونــی  بیــکاری در برزیــل از ســال 199۵ به شــدت افزایش یافتــه اســت. حتــی بــرای شــاغالن 

کار و اشــتغال برزیــل2: گفتــه ماریــو باربوســا1 از وزارت  کاهــش اســت. بــه  امنیــت شــغلی رو بــه 

کاهــش مزایــای  کاهــش امنیــت شــغلی،  "رقابــت ســخت در جهانی شــدن فزاینــده، بــه 
کار متزلــزل یــک قاعــده شــده اســت  کنــون  کار ســازمان یافته انجامیــده اســت. ا کاهــش  شــغلی و 
کــه  کار روبــرو هســتند  کنان زورآبادهــا و مهاجــران بــا تبعیــض در نیــروی  نــه یــک اســتثنا. ســا

کوتاه مــدت را بپذیرنــد."3 باعــث می شــود مشــاغل قــراردادی 

گفتگــو شــد، نمــود دیگــری از جهانی شــدن  کــه در فصــل هفتــم دربــاره آن  افزایــش خشــونت 
کــه جیلســون4، بنیان گــذار ]نهــاد[ نظــارت بــر فاوالهــا می گویــد "جهانی شــدن  اســت. همان گونــه 
وارداتــی  پیچیــده  و جنگ افزارهــای  مــواد مخــدر  گســترده  فرامــرزی  بــازار  برپایــی  و  تجــارت 
کــرده و قاچاقچیــان  )کــه بســیاری از آن هــا از آمریــکا می آینــد(، زندگــی تهیدســتان ریــو را تبــاه 
کار  گرفتــن محله هــا و شــهر بــه  مــواد ایــن جنگ افزارهــا را بــرای رانــدن پلیــس و در درســت 
گــر منــع بین المللــی بــرای فــروش جنگ افــزار بــه برزیــل  کــه ا می گیرنــد".۵ دیــدگاه او ایــن بــود 
بیشــتر  می یافــت.  کاهــش  چشــمگیری  گونــه  بــه  مــرگ  و  خشــونت  میــزان  داشــت،  وجــود 
کــه در دســت  کشــتارها بــا جنگ افزارهــای واردشــده از آمریــکا، اســرائیل و روســیه انجــام می شــود 
کشــورها اثــر  پلیــس و قاچاقچیــان اســت. تجــارت آزاد بــر آســان شــدن ورود جنگ افزارهــا بــه 
غیرقابل چشم پوشــی داشــته اســت. نفوذپذیــری بیشــتر بــه مرزهــا و افزایــش  مقیــاس واردات و 

کاالهــای قاچــاق در هــر دو ســو را آســان تر می کنــد. صــادرات، جابجایــی 

نقش  سرمایه گذاری  خارجی
کــه بــر دگــر شــدن درك مــا از جهانی شــدن  بررســی های مــا یــك پرســش دیگــر را در برمی گیــرد 
از 1969 تــا 2003 تأثیــر می گــذارد. در ایــن بررســی، بــرای پــی بــردن بــه این کــه مــردم، انگیــزه 
کامــل  کــه ایــن جملــه را  شــرکت های خارجــی در برزیــل را چگونــه می بیننــد از مــردم خواســتیم 
گزینــه مشــخص  کننــد، "شــرکت های خارجــی در برزیــل هســتند تــا...". ســپس بــرای پاســخ  ســه 
کمــك بــه پیشــرفت برزیــل، 2( حفــظ منافــع خودشــان و 3( بهره کشــی از مــردم برزیــل.  شــد: 1( 
کــه 8۵ درصــد افــراد ســال 1969 و 9۵/۵  نتیجــه در جــدول 10-3، نشــان داده شــده اســت 

ــد. ــه ایــن پرســش پاســخ دادن درصــد شــرکت کنندگان پژوهــش ســال 2003 ب

1. Mario Barbosa
2. Brazilian Ministry of Work and Employment
3. Remarks by Mario Barbosa, International Affairs Advisor from the Brazilian Ministry of 
Work and Employment, at Panel on Youth and Employment at the UN Commission on Social 
Development, Department of Economic and Social Affairs, New York, February 14, 2008.
4. Jailson
5. Interview with Jailson, June 2009.
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جدول 10-3. انگیزه شرکت های خارجی در برزیل

19692003

شرکت های خارجی در برزیل هستند 
برای:

درصدفراوانیدرصدفراوانی

18836.92۵321.7کمک به پیشرفت برزیل

19137.۵۵2244.8حفظ منافع خود

1312۵.739133.۵بهره کشی

۵101001166100کل

کــه ســرمایه گذاری جهانــی را مثبــت  کنان فــاوال  میــان ســال های 1969 تــا 2003، درصــد ســا
حضــور  افزایــش  نشــان دهنده   می توانــد  نه تنهــا  ایــن  اســت.  یافتــه  کاهــش  می دانســتند، 
آوردن   دســت  بــه  در  فاوالهــا  کنان  ســا بــرای  دشــواری ها  افزایــش  )و  خارجــی  شــرکت های 
کســی از  شــغل در چنیــن شــرکت هایی( باشــد، چه بســا به طورکلــی بدگمانــی بــه اینکــه چــه 
ســرمایه گذاری بین المللــی ســود می بــرد را نیــز نشــان می دهــد. در ســال 2003، نزدیــک 4۵ 
درصــد، پاســخ بی طرفانــه دادنــد )بــرای حفــظ منافــع خودشــان(، درحالی کــه بیــش از یک ســوم 
کــه از امتیــاز دســتمزدهای پاییــن،  از آن هــا شــرکت های خارجــی را اســتثمارگر می دانســتند 
ــد.  ــی، بهداشــت و امنیــت و مقــررات سســت محیــط زیســتی بهــره می برن کاری طوالن ســاعات 
ــد ســرمایه گذاری خارجــی تولیــد شــغل می کنــد و باعــث جــذب  کــه پاســخ دادن کســانی  درصــد 
کم وبیــش بــه نیــم  ســرمایه و رشــد اقتصــاد برزیــل شــده و ســرانجام بــه ســود تهیدســتان اســت، 
کننــده   را "کمــك  از نمونــه ســال 2003، ســرمایه گذاری  یافــت. همچنــان، یک پنجــم  کاهــش 
برزیــل " می دانســتند. بــرای بررســی نــوع پاســخ بــر پایــه درآمــد، ســواد، شــغل، نــژاد، جنســیت و 

ســن تجزیه وتحلیــل بیشــتری نیــاز اســت.
به طــور فشــرده، از دیــدگاه طبقــات بی بهــره شــهری، اثــر جهانی شــدن بیشــتر ناروشــن اســت 
کــه بــه اثــرات منفــی اشــاره  کســانی  کــه تأثیــر آن را درك می  کننــد، شــمار  و در میــان آن هایــی 
کــه اثــرات مثبــت را می بیننــد. بنابرایــن، بــه نظــر  کســانی اســت  می کردنــد، اندکــی بیشــتر از 
کشــیده شــده در آغــاز ایــن فصــل درســت و بخردانــه باشــد و  کــه پنــج انــگاره پیــش  می رســد 

کــرده اســت. گرچــه فقــر را ژرف تــر نکــرده، بی گمــان نابرابــری را ژرف تــر  جهانی شــدن، ا
کــه چگونــه هرگونــه دگرســانی  ســخن دگرگونی هــای زندگــی از نــو ایــن پرســش را پیــش می کشــد 
زمینــه )در ســطوح بین المللــی، ملــی یــا شــهری( تأثیــر فزاینــده بــر زندگــی  تهیدســتان می گــذارد، 
اثــرات  کــه  کســانی  آیــا  نــه.  یــا  را درک می کننــد  اثــرات  ایــن  آیــا تهیدســتان  اینکــه  از  جــدای 
کم تجربگــی هســتند و  گاهــی نادرســت "1 یــا  جهانی شــدن بــر زندگــی  خــود را نمی بیننــد، دچــار "آ

یــا ارزیابــی درســت از واقعیــت دارنــد؟

1. False Consciousness
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کالن اثرات ُخرِد دگرگونی های 
کــه ببینیــم دگرگونی هــای زندگــی  یکــی از اهــداف بنیــادی برنامــه پژوهشــی طولــی مــا ایــن بــود 
تهیدســتان بررسی شــده در ایــن پژوهــش، چــه پیونــدی بــا دگرگونی هــای سیاســت، اقتصــاد 
کار بردیــم. و سیاســت عمومــی برزیــل دارد. مــا چنــد رویکــرد را بــرای بررســی ایــن پیوندهــا بــه 
ــه در زمینه هــای اقتصــادی، سیاســی، مکانــی و سیاســت گذاری برزیــل  ــد دگرگونی هــای پای رون

کل و در شــهر ریــو بررســی شــد.1 در 
کنان فاوالهــا هم زمــان بــوده  گــون بــا نوســاناِت زندگــی  ســا گونا بــرای اینکــه ببینیــم آیــا دوره هــای 
کــه دوره هــای  کوشــش شــد  اســت، از داده هــای تاریخچــه زندگــی سال به ســال اســتفاده شــد و 
پیشــرفت و افــت را بــرای متغیرهایــی چــون بیــکاری، نــوع مشــاغل، تحصیــالت، شــمار فرزنــدان، 

کنیــم.2 شــمار اعضــای خانــوار، موقعیــت و نــوع مســکن روشــن 
کــه بهتریــن و بدتریــن زمانــه ی زندگــی  خــود را از نظــر رفــاه  گفتگــو  شــونده خواســتیم  از هــر 
مالــی  امنیــت  به طورکلــی  و  دارایی هــا  خانــواده اش(،  اعضــای  و  )خــود  اشــتغال  اقتصــادی، 
کســب وکار،  ــدازی  ــه راه ان ــدول تاریخچ ــا ج ــا، ب ــی ایــن دوره ه ــدول زمان ــپس ج ــد. س کن تعییــن 
شــکوفایی و رونــق اقتصــاد برزیــل، دگرگونی هــای برجســته در خط مشــی ها و دگرگونی هــای فقــر 

ــد. ــد نیام ــنی پدی ــوی روش ــچ الگ ــد. هی ــه ش مقایس
کالن و دگرگونی هــا در زندگــی  ــر ســنجی میــان دگرگونی هــا در ســطوح  ایــن نبــود هماهنگــی و براب
گفتگــو شــوندگان یــا ناتوانــی  کردیــم را می تــوان بــه شــکاف در یــادآوری  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  کســانی 
کالن و وضعیــت خانــواده دانســت. ایــن همچنیــن  آن هــا بــه برقــراری پیونــد میــان روندهــای 
کننده باشــد. بااین وجود  کاســتی های روش یــا شــمار فــراوان متغیرهــای تداخــل  می توانــد از روی 

ــا سیاســت گذاری را می تــوان برشــمرد. دو پیامــد شــخصی روشــن از دگرگونی هــای ســاختاری ی
گماشــتن و اشــتغال بــود. مــا تاریخچــه  شــغلی سال به ســال   نخســتین پیامــد، در الگوهــای بــه کار 
کســانی  کردیــم و از  گردآوری شــده مــردم، اســتخراج  را بــا به کارگیــری داده هــای تاریخچــه زندگــی 
کارهــای  ــا  ــد ی ــا اســتخدام رســمی شــده اند، شــغل آزاد دارن ــه آی ک ــد، پرســیدیم  ــه شــاغل بودن ک
ــه  ک ــود  ــاخصی ب ــتی ش ــتی و غیردس کار دس ــان  ــز می ــد. تمای ــام می دهن ــامان انج ــده  نابس کن پرا

باثبات تریــن و پایدارتریــن تصویــر را در درازای زمــان نشــان مــی داد.
کار انجام شــده در میــان مردمــان 16 تــا 31 ســاله انداختیــم.  مــا بــرای هرســال، نگاهــی بــه نــوع 
کــس در هــر ســه نســل و  ترکیــب دگرگونی هــای داده هــای مربــوط بــه تاریخچــه زندگــی بــرای هــر 
در نمونــه تصادفــی، نشــان دهنده دگرگونــی روبــه فزونــی اشــتغال از مشــاغل دســتی به ســوی 

مشــاغل غیــر دســتی از ســال 19۵4 تــا 2003 بــود )نمــودار 1-10(.3

1. مــا بــه دوره هــای آغــازی و دوره هــای تأخیــر برنامه هــای هدفمنــد بــرای مــکان )ماننــد تمرکــز بهســازی در محــل بــر قلمــرو فاوالهــا، 
تفکیک هــا و یــا مســکن های عمومــی(، برنامه هــای هدفمنــد بــرای فقــر )ماننــد پرداخــت نقــد مشــروط بــر پایــه معیارهــای فقــر 
کــه بــرای همــه  صــرف نظــر از محــل ســکونت(، و برنامه هــای جهانــی )ماننــد تغییــرات در حداقــل دســتمزد یــا دسترســی بــه اعتبــار 

کردیــم. شــهروندان اعمــال می شــود ولــی بــر روی مــردم در نمونــه مــا به طــور مســتقیم اثــر می گــذارد( نــگاه 
کــه مطالعــات پیشــین، عــدم  ــه ایــن دلیــل  ــده نشــده اســت ب گنجان 2. درآمــد به عنــوان یــک متغیــر در ماتریــس تاریخچــه زندگــی 

ــد. ــان می ده ــر نش ــن متغی ــار را در ای ــان و اعتب ــت اطمین ــادآوری، قابلی ی
کــه در جریــان ســال های 1960 تــا 2003، افــراد جدیــدی وارد  گونــی تشکیل شــده اســت، چرا گونا 3. در هــر ســال، نمونــه از افــراد 
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ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو3۵0 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کاهــش مشــاغل دســتی و افزایــش مشــاغل غیــر دســتی، 1954-2003، بــر اســاس ماتریــس تاریخچــه زندگــی  نمــودار 1-10. 
.1)2003 و   2001( در  گردآوری شــده 

کارهــای دســتی انجــام می دادنــد و افزایــش  کــه  کنان فــاوال  کار ســا کاهــش فــراوان درصــد ســن 
کــه خــود  کار ریــو اســت  کارهــای غیــر دســتی، نشــان مســتقیم دگرگونی هــای ســاختاری در بــازار 
کار ملــی و بین المللــی اســت. بی گمــان، ایــن دگرگونی هــا پیامــد  تحــت تأثیــر روندهــای بــازار 

ــت. ــاوری اس ــات و فن ــرمایه، اطالع کار، س ــدن  ــرفته و جهانی ش ــرمایه داری پیش س
کــه در نتیجــه برنامــه  گفتگوهــای مــا بــه دســت آمــد ایــن بــود  یــک الگــوی روشــن دوم نیــز از 
کــه ارز برزیــل را بــه دالر آمریــکا  وابســته می کــرد و بازدارنــده تــورم و افزایــش رقابــت جهانــی  رئــال 
کــه تــوان خریــد آن هــا  می شــد، یــك منبــع مصرفــی در میــان تهیدســتان شــهری پدیــد آمــد، چرا

ــاال رفــت و قیمت هــا ثابــت مانــد. ب
درحالی کــه بســیاری از پاســخ دهندگان، هرگــز نــام برنامــه رئــال را نشــنیده بودنــد ولــی دربــاره 
کاالهــای بــادوام مصرفــی بــا قیمت هــای پاییــن  گهانــی بــرای بــه دســت آوردن  ایــن مجــال نا
ــا افتخــار مبلمان هــای  کم درآمــد ب ســخن می گفتنــد. هــر خانــواده در هریــك از ایــن محله هــای 
کولرهــا را نشــان  چوبــی، تلویزیــون بــزرگ، دســتگاه های صوتــی، دســتگاه های لباسشــویی و 
گــر این هــا را آن هنــگام نمی خریدیــم، هیچ وقــت نمی توانســتیم آن هــا  می دادنــد و می گفتنــد "ا

را بخریــم."
کالن را در زندگــی   باوجــود ایــن دو یافتــه برجســته، به ســختی می شــد پیامــد دگرگونی هــای 
کنان فاوالهــا بازشــناخت. مشــکالت شــخصی ماننــد بیمــاری، مــرگ، طــالق یــا از دســت  ســا
ــای طبیعــی ماننــد ســیل و آتش ســوزی؛ بحران هــا در ســطح جامعــه، از اســکان  کار؛ بالی دادن 
کلینیــك یــا جنــگ بــر ســر مــواد مخــدر،  کارخانــه ، مدرســه یــا  گرفتــه تــا تعطیلــی  مجــدِد اجبــاری 

ــه شــمار  ک ــی  ــدند(. )زمان ــاله ش ــی 32 س ــدند )وقت ج می ش ــار ــه خ ــرادی از نمون ــیدند( و اف ــه ســن 16 رس ــی ب ــدند )وقت ــه می ش نمون
کردیــم( از ماتریس هــای تاریخچــه زندگــی در ســال جــاری اســتفاده  کمتــر از ۵0  شــد ، مــا ادامــه را قطــع  موضوعــات بــرای هــر ســال 

کردیــم. ــا بعــد از ســن 16 ســالگی ردیابــی  کاری ی ــا اولیــن ســال  کردیــم و هــر تغییــر در وضعیــت شــغلی را از ســال 2003 بــه عقــب ت
کار غیــر دســتی تقســیم  کار دســتی و  کــه بــه دو دســته  کرده انــد  کار  کــه هــر ســال  1. نمــودار 16 تــا 31 ســاله ها را نشــان می دهــد 
کمتــر  شــده اند. شــمار مصاحبه شــوندگان در محــور افقــی نشــان داده شــده اســت. البتــه شــمار مصاحبه شــوندگان 19۵4 تــا 1960 

کــه اهمیــت چندانــی نــدارد. از ۵0 بــوده 
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3۵1جهـانـی شـدن و زنـدگـی مـردم

کــه  کســانی  همگــی اثــرات دگرگونی هــای بزرگ تــر را ناپیــدا می کننــد. بی برنامگــی زندگــی روزانــه 
ــه دم آن را اداره  ــه به ســختی می تواننــد دم ب ک ــاد اســت  ــد، چنــان زی ــی می کردن در حاشــیه زندگ

کمــک بــه رهایــی آنــان از بحران هــا نیســت. کننــد و هیــچ شــبکه امنیتــی بــرای 

جهانی شدن یك شمشیر دو لبه است یا دو روی یك سکه؟ 
کنان فــاوال، پیــش  پژوهــش مــا شــواهدی دربــاره هــر دو دگرگونــی مثبــت و منفــی در زندگــی ســا
کــه در  کنونــی یکپارچگــی جهانــی فراهــم مــی آورد. واقعیــت ایــن اســت  از جهانی شــدن و دوره 
همــه ی بخش هــا بهبــود بــه دســت نیامــده اســت ولــی در بســیاری از زمینه هــا شــرایط بهتــر 
کــه  کالبــدی بــا بافــت شــهری یکپارچه تــر شــده اند چرا شــده اســت. اجتماعــات فاوالهــا از دیــد 
گســترش یافتــه اســت و بهبــود یافتــن حمل و نقــل، زمــان جابجایــی را  شــهر در پیرامــون آن هــا 
کاالهــای خانگــی و همچنیــن ســطح  کــرده اســت. زیرســاخت ها، خدمــات، دسترســی بــه  کوتــاه 
کار شــاغالن در  خ بیــکاری افزایــش یافتــه اســت و احتمــال  ســواد بهتــر شــده اســت. هرچنــد نــر
ــت،  ــر اس ــخت، مقبول ت ــتی س ــاغل دس ــا مش ــنجش ب ــه در س ک ــت  ــتر اس ــادی"1 بیش ــای ع "کاره

کاری آن ها طوالنی تر است. کمتر و ساعات  گرچه دستمزد آن  اغلب 
میــان  زندگــی  ناهمســانی های  کــه  نشــان می دهــد  زندگــی  کیفیــت  گــون  گونا شــاخص های 
کــه  کمتــر شــده اســت. بــه نظــر می رســد  ســکونتگاه های بررسی شــده و دیگــر بخش هــای شــهر، 
کــه پیش بینــی می کــرد  ایــن نزدیــك شــدن روشــن شــهر غیررســمی بــه شــهر رســمی، آن انــگاره 
بــا جهانی شــدن فقــرا فقیرتــر می شــوند، ســرمایه در دســت قشــر بــاالی جامعــه متمرکــز خواهــد 
شــد و نابرابــری افزایــش خواهنــد یافــت را نقــض می کنــد. از ســوی دیگــر، نمی تــوان ســودهایی 
ــت و  ــن عل ــد داد. در تعیی ــدن پیون ــه جهانی ش ــد را ب ــت آورده ان ــه دس ــهری ب ــتان ش ــه تهیدس ک
کنــون از تهیدســت ترین ها  کــه ا معلولــی ایــن رونــد، عوامــل فراوانــی نقــش دارنــد. مهاجــران تــازه 
ــوردار  ــی برخ ــهری آن چنان ــات ش ــد، از امکان ــر آمده ان ــه زودت ک ــانی  کس ــا  ــنجش ب ــتند، در س هس
کنــون )2009(، فاوالهــای تــازه بخــش غربــی، شــرایطی هماننــد بــا شــرایط فاوالهــای  نیســتند. ا

موردبررســی در پایــان دهــه 1960 دارنــد.
کــه زندگــی شــهری، فرصت هــای بیشــتری در ســنجش بــا زندگــی روســتایی در  مــا می دانیــم 
کاهــش  زادوولــد  خ  نــر بیشــتر می شــود، درحالی کــه  درآمــد  و  بهداشــت  بــردارد. تحصیــالت، 
می یابــد؛ همچنیــن افزایــش پیوندهــا از راه "شــبکه های نگه دارنــده2" بســیار مفیــد بــوده اســت، 
گرانووتــر3 دربــاره  بــه یافته هــای  بــا توجــه  گاهــی اوقــات نجات دهنــده زندگــی اســت.  حتــی 
ــهر باشــد، از  ــتری در ش ــان بیش کســی زم ــر  گ ــه ا ک "قــدرت پیوندهــای ضعیــف "4، روشــن اســت 
ــت  گذش ــا  ــدون آن، ب ــا ب ــدن ی ــا جهانی ش ــن، ب ــود. ۵ بنابرای ــوردار می ش ــتری برخ ــودهای بیش س

1. Routine Nonmanual
2. Bridging Networks
3. Granovetter
4. The Strength of Weak Ties
5. Mark Granovetter (1983)
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ــد چشــم به راه چنیــن پیشــرفت هایی در اســتانداردهای زندگــی  زمــان و پــس از چنــد نســل بای
کــه جهانی شــدن، بــه رونــد مهاجــرت به ســوی شــهرها شــتاب  گــزاره  بــود. دربــاره ریــو، ایــن 
بخشــیده اســت، نادرســت اســت، چــون پرشــتاب ترین رشــد در دهه هــای ۵0 و 60 تحــت تأثیــر 

سیاســت های جایگزینــی واردات، پیــش از جهانی شــدن روی داد.
کــه  گزیــر می کنــد  پیوندهــای پیچیــده میــان فقــر، نابرابــری و جهانی شــدن در مــورد ریــو، مــا را نا
گفتمان هــای مســلط و رایــج و مطالــب تکــراری ایدئولوژیکــی فراتــر رویــم. مگــر اینکــه شــهرها  از 
کــه بــر پایــه آن بــه نیازهــای  کننــد  و دولت هــا بتواننــد قــرارداد اجتماعــی جایگزینــی بــا فقــرا برپــا 
آن هــا رســیدگی  کننــد، شــهرها و خانه هــای آن هــا را بســازند، نیــاز آن هــا را تولیــد و محصــوالت 
گهانــی تنهــا فرصت هــا را از دســت داده و بــا اتــالف  آن هــا را مصــرف  کننــد و الگــوی توســعه نا
منابــع همچنــان ایــن فراینــد خــود تکمیلــی و خــود همانندســازی را ادامــه خواهــد داد. آنچــه 
کــه خــود را بــا هزینــه  کشــیدن مســتقیم فرهنــگ رفاه طلبــی اســت  شــاید نیــاز اســت بــه چالــش 

کــردن خیــر همگانــی و منافــع عمومــی همیشــگی ســاخته اســت.
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بازخوانی سیاست عمومی
کی یــف1  کوچــک اطــراف  کــه در ســال 1904 از یــک شــهر  هنگامی کــه دختربچــه بــودم، مادربزرگــم 
گونــه بــه مــن می گفــت: "توانگــر یــا تهیدســت  کــرده بــود، باحالــت شــوخی  بــه نیویــورک مهاجــرت 

کــه پــول داشــته باشــی."2 ]فرقــی نــدارد[ ایــن خــوب اســت 
ــه  گفتــه مادربزرگــم را ب ــه پیامدهــای سیاســت در پژوهــش ریــو می اندیشــم، ایــن  هنگامی کــه ب
کار و  یــاد مــی آورم. مــن در بررســی شــهری شــدن فقــر و بــه حاشــیه رانــده شــدن فقــرا، بــه موضــوع 
کیفیــت زندگــی در فاوالهــای ریــو، شــاید برجســته تر  معیشــت بازمی گــردم. معیشــت بــرای بهبــود 
کــه آنجــا زندگــی می کننــد  از مســکن و خدمــات شــهری )حتــی حقــوق( باشــد، مردمانــی هســتند 
کار داشــته باشــند. در زندگــی مــا، باالتریــن نشــانه احتــرام بــرای یــک فــرد  کــه  و ترجیــح می دهنــد 

کــه آن فــرد شــاغل باشــد، به خصــوص اینکــه شــاغلی ســخت کوش باشــد. ایــن اســت 
کنان فاوالهــای ریــو، مجالــی بــرای بــه دســت آوردن دســتمزد عادالنــه در  از همــه شــایان تر، ســا
کــه برایشــان ارزشــی نــدارد  گفتگــو، آن هــا می گفتنــد  کار فراخــور می خواهنــد. در هنــگام  برابــر 
کار غیررســمی  کار رســمی و یــا برآمــده از خوداشــتغالی و  کــه درآمــد آن هــا از اشــتغال در یــک 
کــه بــا دادن مجــال اشــتغال، آن هــا می تواننــد بســیاری از  باشــد. دیــدگاه آن هــا ایــن اســت 
کننــد. مــن می توانــم لبخنــد و پذیــرش آن هــا را در یکــدل بــودن  دشــواری های خــود را چــاره 
گرچــه بــرای بیشــتر آن هــا، تنهــا "داشــتن پــول " بــس نیســت  کنــم، ا بــا ســخن مادربزرگــم تصــور 
کســی می شــوند. کار داشــتن بــرای آن هــا بهتــر اســت. آن هــا بــا شــاغل شــدن بــرای خودشــان  و 

آنچــه بیشــتر به گونــه ای تحقیر آمیــز "فرهنــگ فقــر "3 نگریســته شــده اســت، یــک فرهنــگ نیســت 
گــر تهیدســت شــهری  بلکــه یــک پاســخ عملــی بــرای روبــرو شــدن بــا یــک واقعیــت تلــخ اســت. ا
توانایــی به کارگیــری نیــرو و مهارت هــای خــود را بــرای بــه دســت آوردن یــک زندگــی درخــور 

1. Kiev
2. Rich or poor, It`s good to have money.
3. Culture of Poverty
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کــه صاحــب زمیــن شــدند( رفتارهــا و باورهــای  می داشــت )ماننــد هندی هــا در ویکــوس1 پــرو 
ــرای توجیــه محرومیتشــان از میــان  خــود متقاعدکننــده آن هــا و همچنیــن دستاویزهایشــان ب

ــت. ــدا از آن نیس ــت و ج ــورژوازی اس ــده از ب ــا برآم ــای آن ه ــت. معیاره می رف
پیچیــده  پژوهــش  یــک  در  سیاســی  تصمیمــات  پیامدهــای  بــه  پرداختــن  چالــش  یــک 
سرشــت  )ماننــد  سیســتماتیک  مســائل  میــان  رابطــه  معنــادار  ســطح  یافتــن  ایــن،  ماننــد 
رژیــم ســرمایه داری، پایــداری فقــر یــا برداشــت رایــج محرومیــت( و نمودهــای ویــژه آن ماننــد 
نبــود مســکن در اســتطاعت، بیــکاری بــاال و میــزان چشــمگیر خشــونت های مرگبــار اســت. 
گیــر دربــاره حقــوق بشــر، حقــوق شــهروندی و حــق بــه شــهر، از  پرســش های همیشــگی و فرا
گفت وشــنود بــر ســر یــک پیمان نامــه اجتماعــی نــو  سیاســت  عمومــی فراتــر رفتــه و بــه نیــاز بــرای 
میــان شــهروندان و دولــت  رســیده اســت. جامعــه مدنــی، مجموعــه انجمن هــا و ســازمان های 
کــه برزیلی هــا و اهالــی  گســتره ای اســت  کــه در ســپهر میــان دولــت و بــازار قــرار دارنــد،  مردم نهــاد 
کننــد، ولــی  چــاره چالــش بــه ایــن ســادگی  کوشــیده اند تــا چنیــن تدابیــر و تمهیداتــی را برپــا  ریــو 

نیســت و مشــارکت به خودی خــود یــک نــوش دارو نیســت.
تکامــل  رونــد  نخســت،  بخــش  در  اســت.  شــده  داده  ســامان  بخــش  ســه  در  فصــل  ایــن 
کودتــای نظامــی 1964 تــا 2009 بازبینــی شــده  سیاســت های عمومــی بــرای فاوالهــای ریــو از 
اســت و روندهــا از بیــرون رانــدن تــا بهســازی مــرور شــده اســت. در بخــش دوم، ســه رویکــرد 
ح شــده اســت. در بخــش پایانــی،  متمایــز بــرای اندیشــیدن دربــاره نوآوری هــای سیاســتی مطــر
بــر روی یافته هــای پژوهشــی ویــژه و مفاهیــم سیاســتی آن هــا در پنــج زمینــه )مســکن، مالکیــت 
کلــی  زمیــن، برپایــی درآمــد، خشــونت و شــهروندی( تمرکــز شــده اســت. برخــی بازتاب هــای 
گفتگــو بــا مــردم حاشیه نشــین و آموخته هــای آن نیــز در نتیجه گیــری ایــن فصــل  برآمــده از 

ــت. ــده اس آم
گونه هــای ســکونتگاه های  ــه در فصــل دوم اشــاره شــد، موضــوع فاوالهــا و دیگــر  ک ــه  همان گون
مهاجرت هــای  انبــوه  از  برآمــده  شــهری  انفجــار  بــا  دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس  غیررســمی، 
روســتایی به شــهرهای بزرگ آمریکای التین، آســیا و آفریقا پدید آمد. خویشــاوندان و دوســتان 
بــه مشــاغل و  آلونک هــای نزدیــک  بــه دنبــال مهاجــران نخســتین وارد شــهرها شــدند و در 
کن شــدند. مهاجــران در میــان دوســتان و هم والیتی هــای  امکانــات و تســهیالت شــهری ســا
خــود انگیــزه ی بیشــتری داشــتند. ایــن پیشــگامان، هــم  رویــا و هــم انگیــزه ی جســتجوی زندگــی 

گســترده تر را در ســر داشــتند. بهتــر و افق هــای 
تــا  در پاســخ بــه ایــن جریــان فزاینــده شــهری، هرگونــه سیاســت و برنامــه ای آزمایــش  شــد، 
ــت در  ــد. شکس ــدود بمان ــهر مح ــدازه ش ــود و ان ــت ش ــهر سس ــوی ش ــرت به س ــای مهاج زمینه ه
کــردن رشــد شــهر بــا رشــد ســکونتگاه های غیررســمی به ســوی پیرامــون شــهر، بــه ســوی  متوقــف 
کــم در محله هــا بــا ســاخت واحدهــای مســکونی جدیــد  تپه هــای جنگلــی و نیــز درون شــهر و    ترا
کــه برداشــت آن هــا از  بیشــتر شــد. ایــن رونــد، دروازه بانــان شــهر )برنامه ریــزان و سیاســت گذارانی 

1. Vicos
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کــرد. ایــن اجتماعــات به ســرعت به صــورت شــهرهای  شــهر، نظــم و زیبایــی بــود( را دچــار هــراس 
تصرفــی واقعــی درآمدنــد.

گســترش، در درک  سیاســت گذاران در تــرس و هــراس خــود از ایــن آلونک نشــین های رو بــه 
کام  واقعیــت ایــن اجتماعــات بــه مثابــه راه حلــی در شــرایط نبــود مســکن در اســتطاعت، نــا
ــا یــک  ماندنــد و همــواره آن را مســئله می پنداشــتند.1 مفهــوم مســکن به عنــوان یــک شــیء و ی
کــرد.3 خانواده هــای  کنــش "2 و یــک فرآینــد، بــاز  کاال، راه را بــرای پنــداره "مســکن به عنــوان یــک 
کمــی آجــر می  خریدنــد و در حیــاط پشــتی انبــار  تهیدســت در یــک ســاخت تدریجــی شــمار 
می کردنــد و هنگامی کــه شــرایط مالــی آن هــا اجــازه مــی داد، خانــه  خــود را توســعه می دادنــد.
کــه بــه دســت خودشــان ســاخته می شــد، افــزون بــر ســرپناه، جــای دادوســتد،  ایــن خانه هایــی 
گردهمایــی نهــاد مذهبــی یــا غیرمذهبــی بــود.  انبــار، تأمیــن خدمــات، تولیــد انــدک و جــای 
کاالهــا از پنجره هــای جلویــی فروختــه می شــد؛  کبریــت و دیگــر  شــیرینی ، نوشــیدنی ها، ســیگار، 
کنــار میزهــای  ــا میــز و چهارپایه هــای فلــزی در بیــرون خانه هــا،  ــا میخانه هایــی ب رســتوران ها ی
کــودکان،  بیلیــارد برپــا شــدند. ســالن های آرایــش زنانــه و آرایشــگاه های مردانــه، مرکــز مراقبــت از 
کنــار  کارگاه هــای برزیلی هــای سیاه پوســت در  اتاق هــای نشســت های مســیحیان پروتســتان و 
کوچــک در درون و جلــوی خانه هــا برپــا شــد. در همــان هنــگام  فعالیت هــای پرشــمار تولیــدی 
کارگاه هــا بــه مــردم محــل خدمات رســانی می کننــد )ماننــد تعمیــر خــودرو و  کــه بســیاری از ایــن 
موتورســیکلت، دوزندگــی و نانوایــی(، شــماری دیگــر بــا شــرکت های ملــی و حتــی بین المللــی 
کار می کننــد.  ــرای شــرکت های دورافتــاده  ــه ب ک ــد هســتند، ماننــد بیــگاری خانه هایــی  در پیون
تولیــد  فرآینــد  بــه  را  غیررســمی  ســکونتگاه   پیمــان کاری"4  "ســامانه  یــا  خانگــی  صنعــت  ایــن 
کار ارزان  کارخانه هــای بــزرگ تولیــد خــودرو از نیــروی  رســمی پیونــد می دهــد. بــرای نمونــه، 
کنان بهــره می برنــد.  ایــن ســکونتگاه ها در تهیــه روکــش صندلــی خــودرو در خانه هــای ایــن ســا
ــه  ــا( را ب ــده و دکمه ه ــواد پرکنن ــرم، م ــد چ ــام )مانن ــواد خ ــا( م ــطه های آن ه ــا )واس تولیدکننده ه
کــه شــاید در  کــه بــا دیگــر قطعاتــی  کامــل را می گیرنــد  خانه هــا می ســپارند و فــرآورده تمام شــده و 

ــرای مونتــاژ فرســتاده می شــوند. کشــورها ساخته شــده باشــند، ب دیگــر 
کنان بــه مجتمع های  کردن ســا کــه سیاســت های عمومــی را بــه زیــان زورآبادهــا و جابجا  کســانی 
را  بــه دســت آوردن روزی خانــواده  کردنــد، اهمیــت مســکن در  مســکن اجتماعــی تصویــب 
نادیــده می گیرنــد. چنیــن سیاســت هایی بــه همــان انــدازه بــه ارزشــمندی پیوندهــای متقابــل 
دشــواری ها  و  چالش هــا  بــا  ســازش  بــرای  تهیدســتان  بــه  یــاری  در  تبــادل۵  شــبکه های  و 

هســتند. بی تفــاوت  

1. Janice Perlman (1976); Marcelo Baumann Burgos (1998); Victor Vincent Valla (1985).
2. Housing As A Verb
3. John F. C. Turner (1972).
کشــاورزان عرضــه می کنــد و بــرای محصــوالت از پیــش  کــه در آن ســرمایه مــواد اولیــه را بــه  Putting-Out System .4: نظامــی 

ــرار می دهــد. )مترجمــان( ــان ســرمایه ق کامــل تحــت ســلطه ی جری کشــاورز را به طــور  ــرارداد می بنــدد و به این ترتیــب  ق
5. Exchange Networks
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ــردن ســکونتگاه های تهیدســتان و دیگــر محله هــای  ک ــاره چگونگــی یکپارچــه   اندیشــیدن درب
رســمی شــهر، به گونــه ای  کــه بــرای همــه ســودمند باشــد، بــه نگــرش و برداشــت از فقــر بســتگی 
کج روانــه، بــزه کاری اخالقــی یــا تنبلــی ســاده یــک خــط  دارد. نگــرش بــه فقــر به عنــوان رفتــار 
ــه یــک چالــش سیســتماتیک نیــز راه حل هــای  ــه فقــر به مثاب فکــری را دنبــال می کنــد. نگــرش ب
کــردن قربانــی "1 هرگــز بــه یــک سیاســت  گرایــش بــه  "ســرزنش  بســیار متفاوتــی را بــه همــراه دارد. 
کــردن بدهــکاران یــا بزهــکار دانســتن  ســودمند نمی انجامــد، چه بســا ایــن رویکــرد ماننــد زندانــی 

ــر می کنــد. تهیدســتان، تنهــا شــرایط را بدت

کردن تا ارتقای فاوالها بخش نخست: تکامل سیاست فاوالیی در ریو - از ویران 
بــرای  الگــوی "ریشــه کنی ســرطان"2  یــک ســده، سیاســت همه گیــر در فاوالهــای ریــو  بــرای   
سالم ســازی شــهری بــود. در ریــو از هنــگام پیدایــش نخســتین فــاوال در ســال 1897 تــا واپســین 
غیررســمی،  ســکونتگاه های  برابــر  در  همه گیــر  سیاســت   ،198۵ در  دیکتاتــوری  ســال های 

ک ســازی آن هــا بــوده اســت. پا
کنــش   وا بــا  می رونــد،  شــمار  بــه  شــهر  بــرای  تهدیــدی  فاوالهــا  کــه  بی اســاس  دیــدگاه  ایــن 
گرفتــاری ســکونتگاه های غیررســمی همــراه بــوده اســت. افــزون بــر  کــردن شــهر از  سیاســتی رهــا 
کنان فاوالهــا )کــه به عنــوان تهیدســتان ناشایســت طبقه بنــدی  گناهــکار و بزهــکار شــناختن ســا
کمونیســت  کــه فاوالهــا بســتر مناســب  گســترده القــا شــده اســت  می شــوند(، همــواره ایــن تــرس 
هســتند و توانایــی برانگیختــن شــورش را دارنــد. این کــه تهیدســتان شــهری پرچــم دار یــک 
کابــوس جنــاح راســت و رؤیــای جنــاح چــپ بــوده اســت. شــورش عمومــی خواهنــد شــد، همــواره 
جاهــای  دیگــر  از  پرشــتاب تر  و  همچنــان  فاوالهــا  بســیار،  بازدارنــده  کوشــش های  باوجــود 
ــود، نیــروی خــود  گزینه هــای مســکن ب ــه برآمــده از نبــود  ک ــد. رویــش فاوالهــا  کردن شــهر، رشــد 
ــه شــهر و عوامــل "دافعــه"4 ماننــد  ــده مــردم از روســتا ب ــه"3 آورن را از آمیختــه ای از عوامــل "جاذب
کنون کــه مــن  کــه ا بی زمینــی، نظــام ســرواژ و خشکســالی ها در شــمال شــرق می گرفــت. تــا آنجــا 
ــه در فاوالهــا  ک ــرای میلیون هــا انســانی  ــی ب گزینــه ســرپناه ارزان ایــن فرازهــا را می نویســم، هیــچ 
زندگــی می کننــد و یــا بــرای تــازه واردان بــه شــهر نیســت. در هنــگام بازگشــت بــه دموکراســی 
کــه 2۵ تــا 30 درصــد مــردم )رأی دهنــده( ریــو، غیررســمی زندگــی می کردنــد،  در ســال 198۵ 
ــردن فاوالهــا  ک ــا شــهری  گفتمــان برنامه ریــزی شــد. بهســازی ی اندیشــه بهســازی مــکان، وارد 
گشــایش دسترســی بــرای وســایل نقلیــه، آســفالت خیابان هــای  کارهایــی چــون  دربرگیرنــده ی 
و  آب رســانی  و  بــرق  محلــه،  کــی  خا شــیب های  در  ســیمانی  پله هــای  ســاخت  اصلــی، 
نیــز  گاهــی  و  خیابان هــا  روشــنایی  و  زباله هــا  جمــع آوری  همــراه  بــه  فاضــالب  سیســتم های 
ــه  کاال ب ــرای جابجایــی مــردم و  ــی آبراهه هــا و همچنیــن ســاخت ترامــوای برقــی ســاده ب الیروب

1. William Ryan (1971)
2. Cutting out The Cancer
3. Pull
4. Push
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بــاالی تپه هــای محلــه بــود.
تــا هنگامی کــه فاوالهــا، ماننــد بخشــی از شــهر پذیرفته نشــده بــود، بهســازی به عنــوان یــک 
و  اندیشــه ها( دگرگــون شــدند. در دهــه 1960 پژوهش هــا  )و  زمــان  ولــی  نبــود  ح  گزینــه مطــر
ک ســازی  گــوار پا کارگــری و پیامدهــای نا گمــان برپایــی اجتماعــات متحــد  نوشــته هایی دربــاره 
زورآبادهــا1، ســرآغاز اندیشــه ی خدمات رســانی بــه فاوالهــا شــد و بــا شکســت "نوســازی شــهری"2 
در آمریــکا ایــن اندیشــه نیرومنــد شــد.3 برخــی برنامه هــای مقدماتــی در ریــو آغــاز شــد و دولــت 
برنامــه ی  یــک  آغــاز  زمینــه   ،1990 دهــه  میانــه   تــا  به طوری کــه  آورد،  دســت  بــه  تجربه هایــی 

بهســازی بزرگ مقیــاس فراهــم شــد.
ــازی  ــات بهس ــت گذاری و اقدام ــه سیاس ــش و اندیش ــان پژوه ــال از زم ــی س ــت س گذش ــود  باوج
کــه بیشــتر فاوالهــا همچنــان جــدا از شــهر مانده انــد، ریــو همچنــان از ایــن  و ایــن واقعیــت 
دهلــی۵،  بمبئــی4،  جملــه  از  شــهرها  از  بســیاری  در  اســت.  جهــان  شــهرهای  ســرآمد  دیــد، 
کارتــا10 و قاهــره11، همچنــان تــا ســال 2009 بــه  کا6، ژوهانســبورگ7، نایروبــی8، بانکــوک9، جا دا
ــن  ــردن ای ــران نک ــرای وی ــده ب ــا بازدارن ــد.12 تنه ــه داده ان ــا ادام ــازی زورآباده ک س ــای پا برنامه ه
ســکونتگاه ها بــا بولــدوزر ، هزینه هــای سیاســی و مالــی فراهــم آوردن مســکن بــرای صدهــا هــزار 

اســت. بی خانمــان 
رونــد سیاســت گذاری در برابــر فــاوال در ریــو یکنواخــت نبــوده اســت امــا از حــدود ســال های 
کــردن شــهر از فاوالهــا چشــمگیر شــد.13 ک  کوشــش پیوســته بــرای پــا 1980، در یــک چرخــش، 

1. Charles Abrams (1964; 1965); John F. C. Turner (1968; 1969; 1972); John F. C. Turner & 
Robert Fichter (1972); Anthony Leeds & Elizabeth Leeds (1970); Luciano Parisse (1969); 
Lisa Redfi eld Peattie )1968(; Janice E. Perlman )1975(.
2. Urban Renewal
کنان آن هــا بــه پروژه هــای مســکن عمومــی  کــردن مســکن "اصــالم " در شــهرهای داخلــی ایاالت متحــده و انتقــال ســا 3. ویــران 
کبرینــی  موجــب ایجــاد مشــکالت بســیاری شــد ماننــد پروژه هــای پرویــت ایگــوه )Pruit Igoe( در ســنت لوئیــس )St. Louis( و 

کــه در نهایــت بایــد تخریــب شــوند. گو  گریــن )Cabrini Green( در شــیکا
4. Mumbai
5. Delhi
6. Dhaka
7. Johannesburg
8. Nairobi
9. Bangkok
10. Jakarta
11. Cairo
کنیــد. بــرای اطــالع از اخــراج  زورآبادهــای اخیــر  12. بــرای بحــث بیشــتر دراین بــاره بــه نیــل پیــرس )Neal Pierce( )2008( مراجعــه 

کنیــد کــه در تاریــخ 23 جــوالی 2009 در دســترس بــوده مراجعــه  بــه آدرس اینترنتــی زیــر 
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=3h&oq=&ie=UTF8&rlz=1T4SUNA_
enUS253US255&q=squatter+eviction.

گاس  کالبیــن )Israel Klabin( توســط فرمانــدار چــا 13. ســه عامــل باعــث ایجــاد تغییــر شــد. اول انتصــاب شــهردار اســرائیل 
شــهرداری  دبیرخانــه  کالبیــن،  بــود.  فــاوال  حــذف  مخالــف  و  مســتقل  فکــری  نظــر  از  کــه  بــود   )Chagas Freitas( فریتــس 
کــرد. دوم، ایجــاد پرومــورار  کمــک بــه تهیدســتان ریــو بــود را برپــا  کــه مأموریــت آن  توســعه اجتماعــی، اولیــن آژانــس شــهرداری 
کــه بودجــه فــدرال  )Promorar(، )یــک برنامــه ملــی زیــر نظــر آخریــن دیکتاتــور، جوائــو فیگــوردو )Joao Figueiredo(( بــود 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



3۵9بـازخـوانـی سیـاست عمـومـی

کاوش  کســان درگیــر در ایــن چرخــش سیاســت بیشــتر  در ادامــه دربــاره نهادهــا، زمینه هــا و 
می شــود.

بازیگران و سیاست ها
ک ســازی نخســتین فاوالهــا از آغــاز  کــردن، بازداشــتن و پا کــردن، مهــار  سیاســت های محکــوم 
کارنامــه  کودتــای نظامــی در ســال 1964، در فصــل یکــم بازگــو شــد.  تــا پایــان ســده نوزدهــم و تــا 
سیاســت ها از ســال 1964 تــا 2009 بــا پانهــادن نهادهــای جدیــد، درحالی کــه نهادهــای قدیمــی 
ــا  ــا ب ــه برزیلی ه ک ــت  ــزی اس ــی از چی ــکار، بخش ــن راه ــد. ای ــر ش ــد، پیچیده ت ــا بودن ــان برپ همچن
گفتمــان جــدی دربــاره  کامــل دولــت1 می نامنــد؛ بنابرایــن، هرگونــه  کنایــه آن را سیاســت اشــتغال 
کــه مــن در  شــناخت سیاســت ها نیازمنــد آشــکار شــدن نهادهــا و رویکردهــای پر شــمار اســت 

کنــم. کــه آن هــا را ارائــه  کوشــیده ام  ادامــه ایــن فصــل 

ملــی  بانــک   1964  -  1970 فقــرا:  بــرای  مردمــی"  "خانه ســازی  شکســت  و  ک ســازی  پا  .1
2)BNH( مســکن 

بانــک ملــی مســکن برزیــل در ســال 1964 باهــدف ســرمایه گذاری در ساخت وســاز مســکن ارزان 
در شــکل مســکن اجتماعــی یــا خانه ســازی مردمــی راه انــدازی شــد. ســرمایه آن از صنــدوق 
کارکنــان هشــت درصــد از دســتمزد ماهانــه خــود را  تأمیــن اجتماعــی برزیــل فراهــم می شــد. 
کــه یــک  کارفرمایــان هــم بــه همیــن انــدازه پرداخــت می کردنــد  بــه صنــدوق می پرداختنــد و 

کــه الگویــی از ســرمایه گذاری مســکن در زمــان خــود شــد. حســاب انبــوه می شــد 
کــه  گران تــر از آن بــود  کــه بانــک ملــی مســکن در آن ســرمایه گذاری می کــرد، به راســتی  مســکنی 
عمومــی یــا اجتماعــی باشــد. بــه دالیــل فراوانــی، همچــون اســتانداردهای ساخت وســاز بــاال و 
کار، قیمــت  هــر واحــد  گرفته شــده زمیــن، مصالــح، زیرســاخت ها و نیــروی  هزینه هــای دســت کم 
بســیار فراتــر از تــوان پرداخــت فقــرا بــود. ایــن برنامــه دربرگیرنــده "مســکن هســته ای "3 یــا بخــش 
ــا رشــد خانــوار  جــای ســاخت  گانــه ســاخته شــده و ب کــه در قطعــه زمین هــای جدا آغازیــن بــود 
بازنشســتگی  )پس اندازهــای  بودجــه  شــرایطی،  چنیــن  در  داشــت.  را  گســترش  و  تدریجــی 
کمک هزینــه مســکن بــرای طبقــه  متوســط  کشــور( به جــای تهیدســتان،  کارگــران در  همــه ی 

شــد.
ــرد. ســوم و  ک ــارا در فاوالهــای مــاره را تأمیــن  گواناب ــو " جهــت بهســازی خانه هــای چوبــی ســاخته شــده در خلیــج  ــرای "پــروژه ری ب

کــه یــک شــرکت الکتریکــی  کوچک تریــن دلیــل شناخته شــده، برق رســانی بــه فاوالهــای ریــو بــه دســت شــرکت الیــت بــود  شــاید 
کــه در شــهرداری ریــو فعالیــت می کنــد. بــرای مدیریــت فــاوال، ایــن یــک معیــار بــود، به طوری کــه  کانــادا اســت  مشــترک برزیــل و 
کــه بــه مشــتریان جدیــِد پرداخــت ایــن شــرکت تبدیــل شــده بودنــد، ایــن  کنانی  آن هــا بــا نقشــه برداری فاوالهــا و ســازمان دهی ســا
کســی  ــوان جوامعشــان را بهتــر از هــر  کــه ت ــد  ــروه از رهبــران در هــر فــاوال را تشــکیل دادن گ ــد. ایــن شــرکت یــک  کار را انجــام می دادن
 Brum می دانســتند و بعدهــا رهبــران بســیج های اجتماعــی شــدند. بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره تاریــخ سیاســت فــاوال بــه نوشــته

)Interviews with Mario Brum, Jan. 7– 8, 2008.( .کنیــد در ســال 2006 مراجعــه 
1. Government’s Full Employment Policy
2. Banco Nacional de Habitacao
3. Core House
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کنان فاوالهــا و اولویت هــای ســرمایه  گذاران و سیاســت گذاران همگــی باهــم  اولویت هــای ســا
خریــد  توانایــی  اولویت  هــا،  برجســته ترین  تهیدســت،  خانواده هــای  بــرای  بــود.  ناهمســان 
کار و مدرســه، دسترســی  )ســاختن تدریجــی خانــه  خــود در آنجــا بــا توجــه بــه درآمــد(، نزدیکــی به 
بــه خدمــات شــهری و امنیــت در برابــر تخلیــه اجبــاری بــود. بســیاری چیزهــا را خــود بــا خودیــاری 
کــه شــهر  کارگرانــی بودنــد  کــه آنــان همــان  کــرد  گروهــی انجــام می دادنــد. نبایــد فرامــوش  فــردی و 

را ســاخته بودنــد.
بــرای دولتمــردان و بلندپایــگان بانــک ملــی مســکن، تنهــا عکــس انداختــن از مراســم بریــدن 
ــان  ــه پای ــی ب ــا در پ ــود. آن ه ــم ب ــک مه کوچ ــگ  ــای رنگارن ــای خانه ه ــوی ردیف ه ــان در جل روب
رســاندن شــتابان خانه هــا و بازگشــت ســریع هزینه هــا بودنــد. دور بــودن از شــهر یــا نبــودن 
می خواســتند؛  را  زمیــن  ارزان تریــن  آن هــا  و  نداشــت  اهمیتــی  هیــچ  همگانــی  حمل ونقــل 

بنابرایــن ایــن زمین هــا نامناســب بــود.1
ــه  ــرد، برخــالف بانــک ملــی مســکن، ب ک کار  ــه  ــه در ســال 1968 آغــاز ب ک ــه2  شــرکت توســعه محل
گروهــی از معمــاران، اقتصاددانــان  دنبــال بهســازی فاوالهــا در همان جــا بــود. ایــن شــرکت را 
کردنــد و فرمانــدار ایالــت ریــو، بــه نــام نگرائــو دلیمــا3 را در پذیــرش  و برنامه ریــزان ســازمان دهی 
یــک برنامــه آغازیــن در ســه فــاوال )یکــی بــر روی دامنــه یــک تپــه، یکــی در یــک تــاالب و یکــی بــر 
ــی  ــد ول کنان، ســند دریافــت نمی کردن گرچــه ســا ــد. ا کردن روی زمیــن خشــک و همــوار( همــراه 
ــره  کم به ــدت و  ــای درازم ــوند. وام ه ــده نمی ش ــرون ران ــه بی ک ــد  ــان داده می ش ــا اطمین ــه آن ه ب
و مصالــح ســاختمانی )کــه به طــور عمــده خریــده می شــد( و ابزارهــا و تجهیــزات ساخت وســاز 
ــردن خیابان هــای دسترســی اصلــی  ک ــرای پهــن  ــت ماشــین آالت ســنگین  را ب فراهــم شــد. دول
گذاشــت؛ و زیر ســاخت های شــهری اولیــه ماننــد آب، بهداشــت و بــرق ایجــاد شــد  در اختیــار 
کــه  کســانی  کافــی فراهــم شــد. بــه  ــرای مــدارس، درمانگاه هــا و زمین هــای فوتبــال، فضــای  و ب
کارهــای عمومــی نیــاز بــود، خانه هــای  کــردن فضــا بــرای ایــن  زمیــن خانه هایشــان بــرای فراهــم 

ــازه ای در همــان محلــه داده شــد.4 ت
بــه  کلبه هــای چوبــی و ویرانــه  کــه زمــان و پس اندازهــا اجــازه مــی داد(  رفته رفتــه )تــا جایــی 
کارگــری  خانه هــای جــدای خانوادگــی دگرگــون شــد و اجتماعــات بــه  محله هــای رونــق یافتــه ی 
ــر 11-1 و 2-11،  ــود. تصاوی ــوار ب ــون دش ــای پیرام ــا از محله ه ــی آن ه ــه بازشناس ک ــد  ــل یافتن تکام

تکامــل  پویایــی  و  شــهری  فقیــر  "اشــتباهات  مــن،   1987 مقالــه  در  می تــوان  را  انطبــاق  عــدم  ایــن  نشــان دهنده  نمــودار   .1
 Misconceptions of the Urban Poor and the Dynamics of Housing Policy( " سیاســت های مســکن

یافــت.  )Evolution
2. CODESCO-Companía de Desevolvimento Comunitarío
3. Negrão de Lima
4. ســه فــاوال شــرکت توســعه محلــه عبــارت بودنــد از: ماتــا ماچــادو )Mata Machado(، مــوررو یونیائــو )Morro Uniao( و بــرز 
کارلــوس نلســون   ،)Silvio Ferraz( کار می کردنــد، ســیلویو فــراز کــه در ایــن زمینــه  کســانی  د پینــا )Bras de Pina(. در میــان 
 Olga( و اولــگا برونشــتاین )Gilda Blank( گیلــدا بالنــک  ،)Silvia Wanderley( ســیلویا واندرلــی ،)Carlos Nelson(

کنیــد. Bronstein( بودنــد. بــرای دانســتن بیشــتر دراین بــاره بــه منابــع زیــر مراجعــه 
 Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1971; 1980; 1981; 1983); Carlos Nelson Ferreira dos 
Santos and Olga Bronstein (1978).Gilda Blank (1980); Janice E. Perlman (1976b)
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کلبه  هــای ســال 1968 و آنچــه مــن در بازدیــد خــود در 1۵ ســال پــس ازآن دیــدم را نشــان می دهنــد 
)تصویــر 3-11(.

کم هزینــه  کامیابــی عمومــی خــود و نویــد راه حــل درازمــدت و  شــرکت توســعه محلــه باوجــود 
ــان رســاندن ســه برنامــه  ــه پای ــا بافــت شــهری، پــس از ب ــو ب کــردن فاوالهــای ری ــرای یکپارچــه  ب
آغازیــن ســال 1969 دیگــر ادامــه نــداد. دولــت مرکــزی، قاطعانــه بــه از ریشــه برکنــدن فاوالهــا 

پایبنــد مانــد و فرمانــداری ریــو بــا ایــن رویکــرد نمی توانســت پیــش بــرود.
کــردن مالکیــت زمیــن در  کــه شــرکت توســعه محلــه نتوانســت بــه آن برســد، قانونــی  هدفــی 
ــده اســت. نظــام منســوخ واخواهــی  ــه امــروز حل نشــده  باقی مان ــا ب ــه ت ک ــود، چالشــی  فاوالهــا ب
کافــی بــرای احقــاق  گانــه  نیــاز بــود( و نبــود ابــزار  مالکیــت )کــه بــرای هــر قطعــه، حکــم و داوری جدا

ــه انباشــته شــدن پرونده هــا انجامیــد. کن، ب حقــوق تهیدســتان ســا

کوس، پیش از آغاز بهسازی شرکت توسعه محله در سال 1968 تصویر 11-1. بارا

کالن شــهری )CHISAM(1 به عنــوان  ســاماندهی مســکن بــرای منافــع اجتماعــی در منطقــه 
کــه قــدرت نظامــی، حمایــت سیاســی  کــردن ریــو از فاوالهــا بــود  یــک برنامــه ملــی بــرای رهــا 
تــا برچیــده شــدن آن در  و منابــع مالــی موردنیــاز را داشــت. از زمــان شــروع در ســال 1968 
کــرد  ســال 197۵، ایــن برنامــه بیــش از صــد فــاوال را نابــود و بیــش از صــد هــزار خانــه را ویــران 
ک ســازی، نظام یافتــه  و رانــده شــدن دســت کم نیــم میلیــون تهیدســت را در پــی داشــت. پا
کــه ارزش  زمین هــای آن از همــه  و خشــونت آمیز بــود و نخســت از فاوالهــای بخــش جنــوب 
بیشــتر بــود، آغــاز و ســپس در منطقــه شــمال ادامــه داده شــد. خانواده هــای رانده شــده بــه 
کــه بســته بــه ســطوح درآمــد خــود، در خانه هــای تــک  مجموعه هــای دوردســتی جابجــا شــدند 

اتــاق، خانه هــای هســته ای یــا مجتمع هــا جــا داده شــدند.

1. CHISAM—Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana
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تصویر 11-3. خانوار مسکن را در همان قطعه زمین در 15 سال پس از شرکت توسعه محله بهبود داده اند.

کوس پیش از شرکت توسعه محله، در سال 1968 بهسازی آغاز شد. تصویر 11-2. بارا
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گوانابــارا )COHAB-GB(1، در فرآینــد حــذف و اســکان مجــدد بــا  شــرکت مســکن عمومــی دولــت 
ایــن برنامــه همــراه بــود. در اوایــل دهــه 1970، شــهر ریــو همچنــان توســط حــوزه فــدرال پیشــین 
گوانابــارا بــود و از ایالــت ریودوژانیــرو جــدا بــود. تــا ســال 1974،  اداره می شــد و ایــن شــامل ایالــت 
گوانابــارا، 32 مجموعــه بــا 40277 واحــد را بــرای اســکان 21۵000  شــرکت مســکن عمومــی دولــت 
ــت  ــو به صــورت یــک ایال ــارا و ری گواناب ــود. در ســال 197۵، ایالت هــای  نفــر رانده شــده ســاخته ب
ریودوژانیــرو ترکیــب شــدند و عملکردهــای شــرکت های خانه ســازی آن هــا بــه یــک ســازمان 
کــه وظیفــه ی  جدیــد بــه نــام شــرکت دولتــی مســکن ریودوژانیــرو )CEHAB-RJ(2 تبدیــل شــد 

آن ادامــه قلع وقمــع فاوالهــا بــود.3

ــکان  ــا در م ــازی فاواله ــه بهس ــردن اندیش ــش ب ــته ای را در پی ــش برجس ــی نق ــک جهان بان
کــه  کــرد، درســت ده ســال پیــش از ایــن  کار4 آغــاز  کار را در دا کــه در ســال 1972 ایــن  داشــت 
کــه بــا پیــکاری، دولــت برزیــل را  کاری را بپذیرنــد، ایــن بانــک جهانــی بــود  حکومت هــا چنیــن 
بــه پذیــرش بهســازی فاوالهــا و الگــوی مــکان خدمــات واداشــت. بهســازی در همــان مــکان بــه 
کــردن خدمــات شــهری پایــه )آب، بهداشــت و بــرق( در اجتماعــات غیررســمی  معنــای فراهــم 
ــد؛ مــکان و  ــرای خودشــان ســاخته بودن کــه مــردم ب ــود  ــه خانه هایــی ب ــرای خدمات رســانی ب ب
خدمــات، زمیــن بــرای ســاخت مســکن مهاجــران تــازه وارد بــه شــهر را فراهــم آورد تــا در تفکیــک 
کــردن  قطعــات زمیــن، هــر خانــواده بتوانــد خانــه خــود را بســازد. ایــن رویکــرد بــا وجــود فراهــم 
ــه چشــمگیری  گون ــه  ــه هزینــه هــر واحــد را ب ــا درون خان آب لوله کشــی و فاضــالب در پیرامــون ی

کاهــش مــی داد.

کــه باورانــدن بانــک  کــه مشــاور بانــک جهانــی در برنامــه ریــو بــودم، دریافتــم  در ســال 1978 
ــا شــرایط  ــردن ب ک کاهــش هزینــه  مســکن و همســاز  ــرای  ــرای اصــالح برنامه هــا ب ملــی مســکن ب
بــه  برزیلی هــا  کــردن  وادار  بــرای  جهانــی  بانــک  تیــم  اســت.  دشــوار  انــدازه  چــه  تهیدســتان 
ــک  ــت کم ی ــدن دس گنجان ــه  ــروط ب ــا را مش کم درآمده ــکن  ــر، وام مس ــرد دیگ ــک رویک ــودن ی آزم

کردنــد. پــروژه بهســازی و یــک پــروژه "مــکان و خدمــات" 
ــود  پرومــورار و پــروژه ریــو۵: شــکل گیری پرومــورار در ســال 1979، نشــان آغــاز دگرگونــی نگاهــی ب
کــردن  کــردم. ایــن برنامــه در ســطح ملــی بــرای شــهری  کــه در ســرآغاز ایــن فصــل بــه آن اشــاره 
کــه بــر  کلبه هــا بودنــد  کــه در مناطــق در برابــر آســیب ســیل بودنــد و بیشــتر  فاوالهایــی بــود 
کنــاره خلیــج ساخته شــده بودنــد. ایــن نخســتین پــروژه ای از هنــگام  روی پایه  هــای چوبــی در 
ــرای  ــته را ب ــکن شایس ــاختاری، مس ــد س ــه از دی ک ــود  ــه ب ــعه محل ــرکت توس ــته ش ــون ناپیوس آزم

1. COHAB-GB—Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara
2. Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro
کشــور ریــو، 200 مجتمــع، 13161۵ واحــد مســکن  کــه از 24 دســامبر 200۵، آژانــس مســکن عمومــی  3. ارقــام رســمی نشــان می دهــد 
کــردن در ایــن پروژه هــا  کــه 700 هــزار نفــر یــا بیشــتر در حــال زندگــی  کردنــد. بــرآورد شــده اســت  اجتماعــی و 22306 لوتیامنتــو را تهیــه 
ــه  ــد. پروژه هــای Projects Registry از CEHAB-RJ؛ Directory of Housing Projects را ببینیــد. همچنیــن ب بودن

کنیــد. وب ســایت /http://www.fave-latemmemoria.com.br مراجعــه 
4. Dakar
5.Promorar and Projeto Rio
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زورآبادنشــین ها در محــل زندگــی خودشــان فراهــم می کــرد. در ریــو ایــن پــروژه در مجموعــه مــاره 
آغــاز شــد و "پــروژه ریــو" نامیــده می شــد و پس ازاینکــه موفقیــت آن نمایــان شــد، در پنــج فــاوالی 

گرفتــه شــد. کار  دیگــر نیــز بــه 
کندتــر شــد و پــس از ســال 197۵ بــاز ایســتاد.  ک ســازی نظام منــد فاوالهــا  پــس از ســال 1973، پا
گذاشــتن سیاســت قلع وقمــع فاوالهــا شــد؟ مایــه شکســت "ســاماندهی  کنــار  چــه چیــزی مایــه 
گشــایش سیاســی  ــد  ــا رون ــود؟ آی کالن شــهری"چه ب ــرای منافــع اجتماعــی در منطقــه  مســکن ب
به ســوی دموکراســی مؤثــر شــد؟ بی گمــان، دگرگــون شــدن نگــرش دولــت بــه فاوالهــا و پذیــرش 

گونــی چشــم انداز شــهری یک شــبه بــه دســت نیامــد. گونا
ــی  ــرمایه مال ــی و س ــر سیاس ــی را از نظ گزاف ــای  ــدد، هزینه ه ــکان مج ــذف و اس ــت های ح سیاس
بــرای دولــت بــه همــراه داشــت. بــرآورد بازگشــت هزینــه  خریــد تدریجــی مجتمع هــای آپارتمانــی 
ویران شــده،  ســکونتگاه های  سیاســی  ســتیز  و  بــود  خوش بینانــه  بســیار  کنان،  ســا ســوی  از 

به راســتی پیش بینــی شــدنی نبــود.
هم زمــان بــا رشــد تقاضــای ایجادشــده در اثــر از بیــن بــردن فاوالهــا امــکان ســاخت مجتمع هــای 
کابوســی شــدند. بــا بــودن فســاد در فرآیند  جدیــد نبــود و مجتمع هــا از نظــر مدیریــت و نگهــداری 
ساخت و ســاز و نبــود بودجــه بــرای نگهــداری، شــش مــاه پــس از پایــان، ویرانــی مجتمع هــا آغــاز 
گرفته شــده بــرای فضــای  شــد. آب و فاضــالب از میــان دیوارهــا نشــت می کــرد و جاهــای در نظــر 
گنــد از آن برمی خاســت )عکس هــای مجتمــع  کــه بــوی  ِگل آلــودی شــد  ســبز، زباله دان هــای 

کویتونگــو را در فصــل 3 ببینیــد(.
منطقــه  در  اجتماعــی  منافــع  بــرای  مســکن  "ســاماندهی  شــدن  برچیــده  دیگــر،  دگرگونــی 
کاهــش فاوالهــا موفــق بــود ولــی در  کالن شــهری" در ســال 197۵ بــود. بااینکــه ایــن پــروژه در 
زدودن علــل رشــد فاوالهــا شکســت خــورد. در پایــان دهــه 1960 و 1970، برزیــل وارد دوره رشــد 
کــه به عنــوان "معجــزه اقتصــادی"1 شــناخته می شــود و مهاجــران بیشــتری را روانــه  ســریع شــد 
کــرد. مشــاغل زیــاد بــود ولــی حقوق هــا پاییــن، بنابرایــن فــاوال، تنهــا جــای ممکــن بــرای  ریــو 
کارگــران جدیــد بــود. ازآنجایی کــه بیشــتر خانواده هــا در مجتمع هــا تــوان پرداخت هــای  زندگــی 

ــود. ــدنی نب ــت، ش ــه  دول ــت هزین ــتند، بازگش ــود را نداش ــه خ ماهیان
کمبــود ســرمایه، ســرمایه گذاری در شــرکت های ساخت وســاز  بانــک ملــی مســکن بــرای جبــران 
کــرد تــا بــرای طبقــات متوســط و بــاال مســکن بســازد و حمایــت خــود را  بــزرگ خصوصــی را آغــاز 
کنــد. هنگامی کــه هیــچ مجتمــع جدیــدی بــرای اســکان مــردم رانده شــده از  از مجتمع هــا قطــع 

فاوالهــا یــا دیگــر مجتمع هــا ســاخته نمی شــد، ادامــه بیــرون رانــدن بیهــوده بــود.

2. بسیج و آزمون برای بهسازی: دهه 1980
از دیــد  گســترده  بــردن فاوالهــا در مقیــاس  از میــان  از ســال 198۵،  بــا بازگشــت دموکراســی 
سیاســی غیرواقع بینانــه بــود، چــون نزدیــک بــه یک ســوم رأی دهنــدگان ریــو در فاوالهــا و دیگــر 

1. Economic Miracle
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فاوالهــا  انجمن هــای  فدراســیون  هم زمــان،  می کردنــد.  زندگــی  غیررســمی  ســکونتگاه های 
کارگــری، جنبش هــای دانشــجویی  گروه هــای اصنــاف  بــرای بــه دســت آوردن حقــوق آن هــا بــه 
و احــزاب سیاســی مخالــف پیوســت و پیگیــر انتخابــات مســتقیم و برپایــی مجلــس ملــی بــرای 

ــد شــد. ــون اساســی جدی ــگارش قان ن
کــه در مبــارزه فاوالهــا  کــرد  کاتولیــک یــک انجمــن مذهبــی راه انــدازی  کلیســای  در ســال 1979، 
کمک هــای قانونــی رایــگان فراهــم می کــرد. ایــن تــالش )کــه برگرفتــه  بــرای حــق تصــرف زمیــن، 
از آییــن "الهیــات رهایی بخــش "1 و بســیج اجتماعــات بــود( یــک بخــش مشــاوره قانونــی داشــت 
کــه در  کــه بــرای حــق مالکیــت زمیــن مبــارزه می کــرد. آن هــا از راه دادخواهــی و اقدامــات قانونــی 

کردنــد.2 کــرده بودنــد، از 17 تخلیــه اجبــاری جلوگیــری  33 فــاوال ســازمان دهی 
ــی برنامــه  کالبیــن3 شــهردار ریــو شــد و یونیســف در تأمیــن مال ــه اســرائیل  ک ــود  ایــن هنگامــی ب
ــام  ــه ن ــکای التیــن ب ــرای بهســازی یکــی از بزرگ تریــن فاوالهــای برزیــل و آمری ــه ای ب بلندپروازان
کنان  ــا ــار( س ــتمزد )خودی ــدون دس کار ب ــروی  ــا نی ــروژه ب ــن پ ــرد. ای ک ــرمایه گذاری  ــینها4، س روس
فاوالهــا انجــام شــد و نمونــه خوبــی بــرای آینــده شــد. در ســال 1982، لیونــل بریــزوال۵، فرمانــدار 
سیاســتمدار  یــک  او  می کــرد.  خوبــی  پشــتیبانی  فاوالهــا  کنان  ســا از  ریــو  ایالــت  منتخــب 
ــه  ــود و هنگامی ک کشــور شــده ب ــرک  ــه ت ــر ب گزی ــوری نظامــی نا ــه هنــگام دیکتات ک ــود  ترقی خــواه ب

عفــو عمومــی سیاســی بــرای تبعید شــدگان اعــالم شــد، بــه برزیــل بازگشــت.
دوره،  ایــن  در  داد.  روی  گشــایش  فرآینــد  در  دیکتاتــوری،  نابــودی  بــا  دگرگونــی  ایــن  همــه 
گرچــه  کردنــد.  ــرای بهســازی فاوالهــا ارائــه  شــهرداری ها و دولــت، نوآوری هــای بی شــماری را ب
ــک  ــد ی ــین مانن ــون پیش ــی آزم ــود ول ــه نب ــعه محل ــرکت توس ــرای ش ــگ ب ــن بی درن ــچ جایگزی هی
کارهــای دولــت محلــی  کــرد، به طوری کــه در میانــه  دهــه 1980، یک رشــته  کار  کارآمــد  الگــوی 
و ایالتــی، ماننــد پــروژه موتیرائــو6 )خودیــاری جمعــی(7 و "هــر خانــواده یــک قطعــه زمیــن "8 از 

الگــوی شــرکت توســعه محلــه همانندســازی شــد.
شــدن  همیــار  بــرای  نــوآوری  نخســتین   ،)1983-84( جمعــی  خودیــاری  یــا  موتیرائــو  پــروژه 
کنان بــا خودیــاری در بهســازی محلــه بــود. ایــن پــروژه بــا ســاخت زیرســاخت های بهداشــتی  ســا
کــز محلــه را در برمی گرفــت. البتــه شــهرداری دســتمزد اندکــی را  آغــاز شــد و ســرانجام، راه هــا و مرا
کارگــران فاوالیــی می پرداخــت. ایــن نخســتین برنامــه ی مداخلــه شــهرداری در ســطوح  هــم بــه 
ــِر  ــرای پروژه هایــی در مقیــاس بزرگ ت ــود و ب ــردن ایــن محله هــا ب ک ــا هــدف شــهری  ــون و ب گ گونا
کــردن زیرســاخت هایی در 1۵  پــس ازآن، آموزه هــای بســیاری داشــت. ایــن پــروژه، بــا فراهــم 

1. Liberation Theology
2. Ralph della Cava (1988) & Bryan McCann (2008)
3. Israel Klabin
4. Rocinha
5. Leonel Brizola
6. Project Mutirao
7. Collective Self-Help
8. Each Family A Land Parcel
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کــه بزرگ تریــن فــاوال در منطقــه جنــوب اســت. فــاوال، ماننــد روســینها همــراه بــود 
پــروژه هــر خانــواده یــک قطعــه زمیــن، در ســال 1983 بــه دســت فرمانــدار ریــو بریــزوال1 آغــاز شــد 
کــه پــروژه ای ملــی هماننــد پــروژه موتیرائــوِی شــهرداری بــود. هــدف آن فراهــم آوردن مالکیــت 
زمیــن، آب و سیســتم فاضــالب بــرای یک میلیــون خانــواده تهیدســت در ایــن ایالــت بــود. ایــن 
گــذاری 23 هــزار ســند زمیــن و بهســازی دو فــاوال  پــروژه بــه آن هــدف نرســید ولــی دســتاورد آن وا
در شــهر ریــو بــود. ایــن پــروژه همچنیــن در دگرســانی نگــرش و آزمــون عملــی دربــاره ی چگونگــی 

یکپارچگــی فاوالهــا بــا شــهر رســمی بســیار ســودمند بــود.
پنج ســاله شــهر،  برنامــه  بازگشــت، در  برزیــل  بــه  کــه دموکراســی  هنگامی کــه در ســال 198۵ 
ــا  ــن محله ه ــاز ای ــه نی ــد و هم ــف ش ــدف تعری ــک ه ــون ی ــهر همچ ــا ش ــا ب ــردن فاواله ک ــه  یکپارچ
بــه رســمیت شــناختن آن هــا، ســنگفرش خیابان هــا، روشــنایی خیابان هــا، تحویــل  ماننــد 
بســته های پســتی بــه خانــه و جمــع آوری روزانــه زبالــه پیش بینــی شــده بــود. بــا بحــران سیاســی 

ــد.2 ــی نش ــز اجرای ــاله هرگ ــه پنج س ــن برنام ــرد، ای ک ــج  ــو را فل ــهر ری ــه ش ک

گسترش در مقیاس شهر: دهه 1990 تا 2007  .3
کــه رســاندن خدمــات  کارآمــدی بــود  ح جامــع3 شــهر ریــو، برنامــه پنج ســاله نا در دهــه 1990، طــر
شــهری بــه فاوالهــا در آن دیــده شــده بــود. نظــام جمــع آوری مالیــات غیرمتمرکــز شــد، بنابرایــن 
شــهرداری سرچشــمه درآمــد تــازه ای یافــت تــا در برنامه هــای بهســازی در فاوالهــا ســرمایه گذاری 

. کند
اثــر بارش هــای  اولیــن دوره شــهرداری ســزار مایــا )97 - 1993(، طوفان هــای متعــدد در  در 
ایــن  تپــه شــد. ســیالب در  فاوالهــای روی دامنــه  فرســایش در  و  بــه ســیل  ســنگین منجــر 
کشــته شــدند.  کنان محله هــا  طوفان هــا، ده هــا خانــه را بــا خــود بــرد و شــمار نامشــخصی از ســا
کانال هــای فاضــالب روبــاز، خانه هــای بازمانــده، پــر از فاضــالب شــدند. در  بــا ســرریز شــدن 

کــرد. پاســخ، شــهرداری برنامــه بــاز توســعه جنگل هــا را آغــاز 
کــی ماننــد  گیاهــان خورا کاشــت پوشــش  کشــاورزی خودیــار شــامل  برنامــه شــامل جنــگل کاری و 
ــه زود  ک ــود  ــر روی باالتریــن بخش هــا و دامنــه تپه هــای فاوالیــی ب درختــان میــوه و ســبزی ها ب
ــر فرســایش، جلوگیــری از  ک در براب ــردن خــا ک ــدار  رویــش می کننــد. ایــن برنامــه ســه انگیــزه پای
ک از راه برداشــت فراورده هــای  ســکونت  و ســاخت مســکن تــازه در دامنــه تپه هــا و بهبــود خــورا
کشــاورزی را داشــت. بــرای جلوگیــری از درهــم آمیختــن پســاب انســانی بــا آبراهه هــای آب بــاران 

1. Brizola
گا )Saturnino Braga( )کــه در ســال 198۵ انتخــاب  کــه اولیــن شــهردار انتخاب شــده، ســاتورنینو بــرا خ داد  2. بحــران، زمانــی ر
کــه او بــا یــک فرمانــدار متخاصــم، موریــرا فرانکــو )Moreira Franco(، و یــک شــورای شــهر وفــادار بــه فرمانــدار  شــد(، متوجــه شــد 
لئونــل بریــزوال )Leonel Brizola( روبــرو شــده اســت. دولــت، حاضــر بــه پرداخــت وجــه بــه شــهر نبــود و شــورای شــهر نیــز از 
پذیــرش هرگونــه هزینــه امتنــاع می کــرد، به طوری کــه پروژه هــای شــهری متوقــف شــد. ایــن بــا ســیل های بــزرگ در ســال 1988 
کشــته شــدند. در نتیجــه تمــام بودجــه شــهر  کــرد و بســیاری از مــردم  کــه ده هــا و حتــی صد هــا خانــه فــاوال را نابــود  هم زمــان شــد 

کــردن، بازســازی و تهیــه مســکن موقــت صــرف شــد. بــرای تمیــز 
3. Master plan
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ــاز تنهــا  گذاشــته شــد و آبراهه هــای روب کار  و ســرریز آن هــا در فصــل بارانــی، لوله هــای فاضــالب 
ــه تندرســتی و  ک ــر ایــن، ایــن برنامــه یــک  ســویه آموزشــی داشــت  ــود. افــزون ب ــاران ب ویــژه آب ب

ــد. کنن کار  ــا  گلخانه ه ــتند در  ــه می توانس ک ــت  ــی در برمی گرف ــرای جوانان کارورزی را ب ــه و  تغذی
کنان   کــه ســا کشــانه بــا ایــن چشمداشــت بــود  برنامــه جنــگل کاری، به روشــنی یــک آزمــون بهــره 
ــرای نخســتین  کننــد. شــهرداری ب کار  ــرای پروژه هــای دولتــی در محلــه خــود رایــگان  فاوالهــا ب
کارگــران محلــه دســتمزد پرداخــت  کار داوطلبانــه بــه  کــه به جــای  بــار در مقیاســی بــزرگ پذیرفــت 
کنان محلــِی دارای مهــارت  در اولویــت بودنــد و اجتمــاع محلــی در ایــن  کار ســا کنــد. در ایــن 

ــود.1 ــدازه ای در برخــی تصمیم گیری هــای مدیریتــی و برنامه ریــزی ســهیم شــده ب ــا ان فراینــد ت
فــاز نخســت فاوال-بایــرو )محلــه شــهری(، )2000 - 1994(: شــهرداری پــس از آزمــون برنامــه 
کنــد. آن هــا در ســال 1994، پــروژه فــاوال- کاری بلندپروازانه  تــر را آغــاز  کــه  جنــگل کاری آمــاده بــود 
کــردن فاوالهــا بــا محله هــای پیرامــون از راه بهســازی زیرســاخت ها،  بایــرو را بــا هــدف یکپارچــه  
خدمــات عمومــی و طراحــی عناصــری ماننــد میدان هــای همگانــی در ورودی ایــن محله هــا 
گزینــش  گام نخســت  کردنــد. از هــر یــک از 1۵ فــاوال، ۵00 تــا 2۵00 واحــد مســکونی بــرای  آغــاز 
گرفتــن قرارداد هــا برنامه ریــزی شــد. شــهرداری بــا همــکاری نهــاد  شــدند. رقابتــی آزاد بــرای 
گرفتــه شــد و  ح هــای پیشــنهادی  کــه پروپــوزال طر کــرد  کار را ســازمان دهی  معمــاران برزیــل2 
گــروه بــرای پانــزده فــاوال برگزیــده شــدند. ازایــن رو شــرایطی فراهــم شــد تــا شــماری  ســپس پانــزده 
ایــن  بتواننــد در  کــو3  آرکیوترا ماننــد  نشــده  نوآورتریــن شــرکت های شــناخته  و  از جوان تریــن 

گــون آزمایــش و هــم ســنجی شــوند.4 گونا میــدان آزمــون دهنــد و نیــز رویکردهــای 
هنگامی کــه پــروژه آغــاز شــد، دولــت محلــی بــه دنبــال پشــتیبانی بخــش شــهری بانــک توســعه 
کمک هزینــه پنج ســاله 180 میلیــون دالری  بیــن آمریکایــی۵ بــود و تــا ســال 199۵ توانســت یــک 
کنــد. بانــک  پس انــداز فــدرال6  را بــا پایبنــدی بــه تأمیــن مالــی بیشــتر بســته بــه درآمدهــا، بــرآورده 
نیــز توانایــی ایــن برنامــه را تشــخیص داد و وارد تأمیــن وجــه فــدرال شــد. یــک فرآینــد مناقصــه 

ــود. ــی ب کــه نیازمنــد تعییــن هزینه هــا و چارچوب هــای زمان گرفــت  ســازمان یافته تری شــکل 
کارگــران  گام پیش تــر رفــت، نه تنهــا بــرای  کار خودیــار یــک  ــا  پــروژه فاوال-بایــرو، در تجربــه ریــو ب
کســانی  کنان محلــه، یعنــی  گرفتــه شــد، بهتــر از آن مدیــران برنامــه از میــان ســا دســتمزد در نظــر 
کــه از پیــش تجربــه بهســازی فاوالهــا را داشــتند برگزیــده شــدند. بــا پایــان فــاز نخســت، 2۵ فــاوال 

گرفتنــد. و 8 لوتیامنتــو از ایــن برنامــه بهــره 

1. مطالعــه مــوردی برنامــه احیــای جنــگل، "Reforestation in Rio’s Favelas, Rio de Janeiro, Brazil"، توســط 
http://www. ،)Mega-Cities Project( در وب ســایت پــروژه مــگا ســیتیز ،)Marlene Fernandes( مارلیــن فرنانــدس

megacitiesproject.org/publications_environment.asp در دســترس اســت.
2. Brazilian Institute of Architects
3. Arquitraco

کانــده )Luiz Paulo Conde( وزیــر برنامه ریــزی،  کــه فــاوال- بایــرو آغــاز شــد، ســزار مایــا شــهردار شــد، لویــز پائولــو  4. در آن زمــان 
گالهائــس )Magalhaes Sergio( معــاون مســکن بــود، ِانــگل آدوان )Engel Aduan( وزیــر امــور اجتماعــی بــود و  ســرجیو ما

لــو پترســن )Lu Petersen( مدیــر پــروژه بــود. لــو پــس از شــرکت توســعه محلــه، بخشــی از هــر برنامــه بهســازی فــاوال بــوده اســت.
5. Inter-American Development Bank
6. Caixa Economica Federal
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کی، بوته ها و درختان در دامنه باالی این فاوال رشد می کنند. گیاهان خورا تصویر  11-4. پروژه جنگل کاری،1987. 

 24 و  فــاوال   62 و  شــد  انجــام   )2000  -  200۵( پــس ازآن  ســال  پنــج  در  بایــرو  فــاوال-  دوم  فــاز 
لوتیامنتــوی دیگــر را در برگرفــت و روی هم رفتــه ایــن پــروژه 114 فــاوال و بیســت وچهار لوتیامنتــو را 
کاری دارای بخش هــای آمــوزش، بهداشــت، آمــوزش مهارت هــا و توســعه  پوشــش داد. برنامــه 
اجتمــاع محلــی بــود و ترویــج وام  و تأمیــن مالــی خــرد1، افزایــش درآمــد و بــه رســمیت شــناختن 

ــاد نکــرد. ــی ایج گرچــه ایــن اجــزاء پیشــرفت چندان ــرد.  ــزی می ک ــوق مالکیــت را برنامه ری حق
جشــن ســالگرد ده ســاله پــروژه فــاوال- بایــرو در مرکــز بانــک بیــن آمریکایــی در واشــنگتن در ســال 
200۵ برگــزار شــد و به عنــوان بلندپروازانه تریــن برنامــه بهســازی ســکونتگاه های غیررســمی در 

جهــان شــناخته شــد.
ادامــه بهســازی )2008-200۵(: در برخــی فاوالهــا بــه دلیــل بــرآورد نادرســت هزینه هــا و ســختی 
کار، پــروژه بــا تأخیــر و تعطیلــی همــراه بــود.  کشــیدن پیمانــکاران از  کاری و بــا دســت  شــرایط 
بااین حــال، چــون ســرمایه گذاری  فــاز 3 از ســوی بانــک توســعه بیــن آمریکایــی تصویب شــده 
بــود، افــزوده شــدن فاوالهــا بــه برنامــه ادامــه یافــت. تــا ســال 2008، پــروژه فــاوال- بایــرو 168 فــاوال 

و لوتیامنتــو و بیــش از نیــم میلیــون نفــر را در برگرفتــه بــود.
ــام  ــه ن گذاشــت؛ یکــی ب کامیابــی، شــهر نیــز دو پــروژه بهســازی خــود را بــه اجــرا  ــا الهــام از ایــن  ب
ــای  ــری، فاواله ــکونی و دیگ ــد مس ــر از ۵00 واح کمت ــک دارای  کوچ ــای  ــرای فاواله ــو2، ب بایرینه
ــزرگ  کار در چندیــن فــاوالی ب ــه بیــش از 2۵00 واحــد مســکونی داشــتند. پیــش از آن  ک ــزرگ،  ب
کارزینهــو در بخــش شــمالی و ریــو داس پــدراس در بخــش  ماننــد روســینها در بخــش جنوبــی، جا

غربــی شــروع شــده بــود.3
1. Microcredit
2. Bairrinho
گرفتــه شــده اســت، همچنیــن برنامه هــای فــاز ســوم، مشــاهدات،  کــه از فــاوال- بایــرو و برنامه هــای آن الهــام  3. بخش هایــی 
کرده انــد و در مصاحبه هــای شــخصی بــا خــوزه بــرکارز )Jose Brakarz( در 22 جــوالی  مطالعــات و مصاحبه هــای مــن را یکپارچــه 
2009، آورده شــده  اســت. خــوزه بــرکارز، متخصــص ارشــد توســعه شــهری در بانــک توســعه بیــن آمریکایــی، از زمــان آغــاز فاوال-بایــرو 

))Brakarz (2002) and Andrea Vianna, (2005 ( .ــت ــوده اس ــه آن ب ــروی محرک نی

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



369بـازخـوانـی سیـاست عمـومـی

کارزینهــو  جا در  شــهری1  ســلول  یــا  یاختــه  پیونــد  ایــن  در  تجربه هــا  چشــمگیرترین  از  یکــی 
ــا همــکاری صنــدوق آلمانــی باوهــاوس دســائو3 انجــام شــد.  ــو پترســن2 ب کــه بــه دســت ل اســت 
ــگاه بصــری برگرفتــه از شــهر  ــه ای ن گون ــا  ــد فاوالهــا، ب معمــاران و طراحــان اروپایــی پــس از بازدی
کــم  قرون وســطایی، دیوارکشــی شــده بــا خیابان هــای تنــگ و پیچ درپیــچ، ســاختمان های مترا
کردنــد.  کاوی  وا را  یکپارچــه خانه هــای جــدا ساخته شــده  بصــری  آمیختگــی  و  و خوشــه ای 
کم تریــن  کــه بــه مترا گروه هــای آلمــان و ریــو، برنامــه ای پیشــنهاد شــد  کوشــش مشــترک  بــا 
مناطــق، روشــنایی و هــوا برســاند، یــک فضــای بــاز مرکــزی بــرای محلــه فراهــم  کنــد و دسترســی 

کنــد. بــه دیگــر بخش هــای شــهر را آســان 
کــه فضایــی را  ــز محلــه طراحــی شــد  ــرای مرک ــد ب ح یــک ســاختمان ســه طبقه جدی در ایــن طــر
کالس هــای رایانــه، اســتودیوی هنــری  کنســرت، اتــاق نشســت ها،  بــرای انجمــن ســکنه، تــاالر 
کــه ایــن مرکــز به عنــوان جاذبــه  کارگاه تصویــری در برمی گرفــت. اندیشــه ایــن پــروژه ایــن بــود  و 
ج آن را بتــوان از همــه بخش هــای ایــن محلــه دیــد و پیشــنهاد  کار  کنــد و بــر فعالیت هــای محلــه 
ــور به جــز  ــا ن کم تریــن و جایگاه هــای عــاری از هــوا )بــدون پنجــره ی ــه در مترا ک شــد خانوارهایــی 
کاهــش خطــرات زندگــی،  از در ورودی( زندگــی می کننــد، بــرای بهتــر شــدن شــرایط زندگــی  و 
کــه  گــذر پیــاده در راه اصلــی تــا مرکــزی  به ویــژه بیماری هــای تنفســی، جابه جــا شــوند. یــک 
کنــون  کوچــک اســت ادامــه می یابــد. ایــن پــروژه، تا کســب وکار  مــکان یــک مرکــز آموزشــی و چنــد 
کنــون دولــت ایالتی با ســرمایه گذارِی  یــک بلــوک مربعــی از ایــن ســلول شــهری را ســاخته اســت و ا

برنامــه رشــد ســریع ملــی4 در پــی ادامــه آن اســت.۵
بــرای نزدیــک ســه  فــاز ســوم،  بــرای  بایــرو )از ســال 2008(: ســرمایه گذاری  فــاوال-  فــاز ســوم 
ســال مباحثــی را میــان احــزاب سیاســی رقیــب و حکومت هــای شــهری و فــدرال، پیرامــون 
نگرانی هــای میــزان فزاینــده بدهی هــای ریــو شــکل داد. البتــه بــه دلیــل اینکــه وام بــرای تکمیــل 
کنــد.  پــروژه بــود نــه یــک پــروژه جدیــد، شــهرداری موفــق شــد ایــن یــک اســتثنا را نیــز دریافــت 
گفتگــو  شــرایط فــاز ســوم میــان بانــک توســعه بیــن آمریکایــی و شــهردار ســزار مایــا مــورد بحــث و 
کار در شــش فــاوالی دیگــر شــروع  گرفــت و ســرمایه  در ســال 2008 آزاد شــد. تــا ســال 2009،  قــرار 
شــده بــود و بــرای بســیاری از فاوالهــای دیگــر، امکان ســنجی و آماده ســازی پــروژه  بــه پایــان 

کار بودنــد. ــه  رســید و آمــاده شــروع ب
در آغــاز فــاز نخســت، فهرســت  فاوالهــای پــروژه و همچنیــن چیدمــان اولویت هــا، از ســوی 
کــه در نوبــت هســتند بــرای آمــاده  انجمــن شــهر تأییــد شــده بــود، بنابرایــن فاوالهــای پــس ازآن 

1. Urban Cell
2. Lu Petersen
3. Bauhaus-Dessau
4. National Accelerated Growth Program
گــروه باوهــاوس  کنیــد. موافقت نامه هایــی بــا  5. بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره ســلول شــهری بــه نوشــته لــو پترســن )2003( مراجعــه 
ــه ارتقــاء  ک ــت ایالتــی اداره می شــود  ــه دســت دول )Bauhaus( در ســال های 1991 و 2001 امضــا شــد. از ســال 2009، ایــن برنامــه ب
دیگــر فاوالهــای بــزرگ را نیــز بــه عهــده دارد. دولــت فــدرال، بودجــه را تأمیــن می کنــد و بــه دلیــل پیوســتگی حــزب، از راه فرمانــدار 

کابــرل )Sergio Cabral( بــه جــای شــهردار ادواردو پائــز )Eduardo Paes( هدایــت می شــود. ســرجیو 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو370 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

شــدن بــا شــهرداری هماهنــگ می شــوند.
در  و  اســت  شــده  انجــام  فاوال-بایــرو  پــروژه  روی  بــر  بیرونــی،  و  درونــی  فــراوان  ارزیابی هــای 
کار نشــود،  کوشــش می شــد نظــرات شــخصی وارد  برنامه ریزی هــا بــرای فــاز ســوم، درحالی کــه 
کــز  بــه ســرمایه گذاری های اجتماعــی ماننــد مرا گرفتــه شــد.  نظــر  پیشــنهاد های ســازنده در 
مــدرک  آوردن  )فراهــم  بزرگ ســاالن  و  جوانــان  بــرای  آمــوزش  کــودکان،  روزانــه  مراقبت هــای 
کاهــش  معــادل دبیرســتان(، دوره هــای رایانــه، برنامه هــای فرهنگــی و ورزشــی پــس از مدرســه و 
کاهــش خشــونت بــود و بزهــکاری و خشــونت  خشــونت، توجــه فراوانــی شــد. رویکــرد اصلــی 
خانگــی، نظــم در خیابان هــا )ماننــد جلوگیــری از آشــغال ریختــن(، ورزش و آمــوزش مهارت هــا بــه 
پســران و مــردان جــوان 4 تــا 21 ســاله هدف هــای اصلــی بودنــد. در ایــن فــاز همچنیــن اجتماعــات 
ــود را  ــای خ ــد و راه حل ه کنن ــایی  ــونت را شناس ــز "1 خش ــاط تمرک ــه "نق ک ــدند  ــویق ش ــی تش محل

کننــد. ــر برنامــه اجرایــی پایــش  کننــد و ب ــه را فراهــم  کننــد، اطالعات پای ــه  ــرای مســئله ارائ ب
کــه در  کــه پژوهــش مــن نیــز نشــان داد، ارزیابی هــای پــروژه فــاوال– بایــرو نشــان داد   همان گونــه 
کنــار  کــه ایــن ایــده  گرایــش فــراوان یــا درخواســت بــرای وام هــای خــرد نبــود تــا جایــی  فاوالهــا، 
کــه بــه همــراه ایــن برنامه هــای  گذاشــته شــد. نگران کننده تریــن ســویه ارزیابــی مــن ایــن اســت 
کــه می توانــد دیوارکشــی ها را در برگیــرد،  کنتــرل رشــد فاوالهــا رویکــردی اصلــی اســت  اجتماعــی، 

ماننــد آنچــه در تصویــر ســانتامارتا در فصــل یــک نشــان داده شــد.

کرده است؟ آیا پروژه فاوال - بایرو، مورو را به آسفالتو نزدیک تر 
ــه  ــد از هم ــا 16/۵ درص ــمار تنه ــن ش ــی ای ــت ول ــمگیر اس ــیار چش ــاوال بس ــازی 168 ف ــه بهس گرچ
1020 فــاوالی ریــو را تــا جــوالی 2009 در برمی گیــرد.2 راه درازی در پیــش اســت و بایــد چیزهــای 

ــت. ــد آموخ ــام می ش ــر انج ــد بهت ــه بای ــده و آنچ ــای انجام ش کاره ــی از  فراوان
هنگامی کــه مــن در ســال های 2001 تــا 2003 درگیــر پژوهش هــای میدانــی بــودم، فــاز نخســت 
کم وبیــش پایان یافتــه بــود و فــاز دوم روبــه انجــام بــود. هنگامی کــه دیــدم  پــروژه فاوال-بایــرو 
ــاره پــروژه فــاوال- بایــرو شــنیده  ــم، درب کردی گفتگــو  ــا آن هــا  ــه ب ک کمــی از 2200 نفــری  کــه شــمار 
کــه هیچ یــک از فاوالهایــی  بودنــد یــا دربــاره آن می دانســتند، شــگفت زده شــدم. درســت اســت 
کــه در  کــردم بخشــی از ایــن پــروژه نبودنــد ولــی مــن فکــر می کــردم  کــه مــن در آنجــا پژوهــش 
همــه اجتماعــات فاوالیــی در ایــن زمینــه بحــث شــده اســت. هیــچ عنوانــی از ایــن برنامــه در 
کوچــک و بی کیفیــت در فــرودگاه داخلــی  کــه مــن دیــدم یــک تابلــوی  خبرهــا نبــود و تنهــا تبلیغــی 
ــرد  ــک راهب ــی از ی ــات، بخش ــود تبلیغ ــا نب ــه آی ک ــردرگمم  ــوز س ــود. هن ــو ب ــت3 ری ــنتوس دومون َس
کــردن توقعــات بــود، یــا برآینــد بودجــه انــدک بــرای توســعه و یــا برآمــده از  بزرگ تــر بــرای محــدود 

ســهل انگاری بــود.

1. Hot Spots
2.  Data from O Globo, July 19, 2009. For entire article, see http://oglobo.globo.com/rio/
mat/2009/07/18/cidade-do-rio-ja-tem-mais-de-mil-favelas-756879298.asp
3. Santos Dumont
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که  مــن بــه پــروژه  فــاوال - بایــرو عالقه منــد بــودم و میــان ســال های 1999 و 2008 از ده هــا فاوالیــی 
کنان  گفتگــو بــا ســا کــردم و در هریــک، زمانــی را بــرای  ایــن پــروژه در آن هــا انجــام می شــد، دیــدار 
کــه  گمــان می کــردم  گذاشــتم.  کنونــی و پیشــین آن محله هــا و دیــدن رویدادهــا  و رهبــران 
کــه بــا شــرکت توســعه محلــه آغــاز شــد، شــرکت  کــه در تجربه هــای بهســازی پیشــین  فاوالهایــی 
کــرده بودنــد، آمادگــی بیشــتری بــرای بهــره  بــردن از پــروژه داشــتند و از توانایــی بهتــری بــرای 
مدیریــت مشــارکت مــردم اجتمــاع خــود برخــوردار بودنــد. مــن نادرســت پنداشــته بــودم. زمــان 
کــرده بودنــد یــا از پروژه هــای  کــه در پروژه هــای بهســازی شــرکت  کســانی  گذشــته بــود و  فراوانــی 
گمــارده شــده  کــه از ســوی بانــد قاچــاق مــواد  پیشــین تجربــه ای داشــتند، به وســیله رهبــر نوینــی 
ــه پیشــینه نشســت ها  ک گاه شــدم  ــد. در بســیاری از مــوارد، آ ــه حاشــیه رانده شــده بودن ــود، ب ب
گذشــته اجتمــاع از میــان بــرده شــده یــا ناپدیدشــده بــود و یــا ســاختمان انجمــن  و رویدادهــای 

کشــیده شــده بــود. ســکنه بــه دســت رهبــران نوبــاوه بــه آتــش 
بااین حــال، در پیرامــون دفترهــای ساخته شــده در محله هــا شــور و تکاپــو بــود. در فاوالهایــی 
ک، آب روان  کالبــد و منظــر، همچــون خیابان هــای پــا کامــل شــده بودنــد، بهبــود  کــه به تازگــی 
کوچــک، میدان هــای عمومــی بــاز، راه هــای ســنگفرش شــده  کیــزه در آبراهه هــا و جوی هــای  پا
و روشــنایی خیابان هــا چشــمگیر بــود. شــماری خانــه چنــد واحــدی بــا طراحــی خــوب و نــور و 
کــردن  کــه از خانه هایشــان بــه انگیــزه بــاز  هــوای بایســته بــرای خانوارهایــی ســاخته شــده بــود 
کــز مراقبت هــای روزانــه، تعاونی هــای  کارهــای همگانــی جابجــا شــده بودنــد. مرا فضــا بــرای 
دوزندگــی زنــان، دوره هــای مجــازی )کــه یــک آمــوزگار محلــی آن را تأمیــن مالــی می کــرد( و دکه های 
همیشــگی و فروشــگاه هایی بــرای فروشــندگان خیابانــی، دگرگونی هــای چشــمگیر بصــری پیــش 
و پــس از پــروژه بــود. برخــی از فاوالهــا، ماننــد پارکــو رویــال1 )تصاویــر 11-۵ و 11-6( بــه پوســترهایی 
ــرای نمایــش ایــن برنامــه تبدیــل شــدند. درمجمــوع دســتاوردهای برنامــه بهســازی در همــه  ب

محله هــا چشــمگیر بــود.
بــرای  کــه  جایگاهــی  یــا  محلــه  کوچــک  تاریخــی  کلیســای  بودنــد  توانســته  محله هــا  برخــی 
کــه باندهــای قاچــاق مــواد  کننــد. بــه نظــر می رســید  محلــه ارزش نمادیــن داشــت را پاســداری 
کــه مــن در دور نخســت  گالیــه ای  کنان ســرخوش و خوش بیــن بودنــد. تنهــا  رفتــه بودنــد و ســا
گذاشته شــده  کــه رســاندن آب و بــرق بــر دوش خانواده هــا  بازدیدهــای خــود شــنیدم، ایــن بــود 
ایــن  گذاشــتن  کار  یــا  نداشــتند  را  کار  ایــن  انجــام  هزینــه  خانوارهــا  مــوارد،  برخــی  در  بــود. 
ــد. ــاخته بودن ــا آن را س گران به ــای  ــا چوب ه ــه ب ک ــود  ــراه ب ــه هم ــف خان ک ــدن  کن ــا  ــات ب تأسیس
هنگامی کــه در بازدیدهــای پــس ازآن بــه همــان فاوالهــا بازگشــتم، واقعیــت روشــن بــود. همه چیز 
کاری از مشــارکت اجتماعــی یکســان نبــود  گروه هــای  در همه جــا دیگرگــون بــود و بهره گیــری 
کنان بــا وجــود بهبــود، حــس مالکیــت نداشــتند. هنگامی کــه بــا بســته  امــا در بیشــتر مــوارد ســا
کــه همه چیــز بدتــر شــد  شــدن دفترهــای محلــه، حضــور دولــت از میــان رفــت، مــردم می گفتنــد 
کار می کردنــد، دوبــاره بیــکار شــدند؛  کــه در دفترهــا  کســانی  و بــه شــرایط پیشــین برگشــته اســت. 

1. Parque Royale
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کــردن خــودرو یــا بازیافــت فلــزات(  کاری آن هــا )بــرای درســت  دیگــران نیــز هنگامی کــه حوزه هــای 
جابجــا یــا بســته شــد، درآمــد و روزی خــود را از دســت دادنــد.

ــود،  ــا روان ب ک در آن ه ــا ــد و آب پ ــده بودن ک ش ــی و پا ــش الروب ــال پی ــد س ــه چن ک ــی   آبرا هه های
ــد و  ــره وری نمی ش ــدان به ــی چن ــای عموم ــود؛ از میدان ه ــده ب ــه  ش ــت زبال ــای انباش ــون ج کن ا
روبــه ویرانــی بودنــد؛ آشــغال و پوســتر در هرجایــی بــه چشــم می خــورد و قاچــاق مــواد برگشــته 
کوچــک، ســالمندان در ســایه آن می نشســتند  کــه در یــک فضــای ســبز  کهن ســالی  بــود. درخــت 
اســتفاده  مــورد  گــم  فضاهــای  کاهــش  بــرای  و  بــود  شــده  بریــده  می کردنــد،  اســتراحت  و 
خ،  قاچاقچیــان، فضــای ســبز، ســنگ فرش شــده بــود. چهارپایه هــای فلــزی آبــی، زرد و ُســر

ــس از  ــل و پ ــرو، قب ــدرال ریودوژانی ــگاه ف ــپ دانش کم ــه  ــک ب ــا1 نزدی ــت ایله ــال در ایال ــو روی ــاوالی پارک ــر 11-5 و 11-6. ف تصاوی
پــروژه فــاوال بایــرو. - مأخــذ تصویــر، شــهرداری ریــو )2004(

1. Ilha do Governador
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ــل  ــت را غیرقاب ــات فراغ ــی و اوق گردهمای ــای  ــوزان، ج ــاب س ــر آفت ــازی زی ــازوبرگ ب ــت و س نیمک
ــود. ــرده ب ک اســتفاده 

پــروژه فاوال-بایــرو، بســیار  انجــام  زندگــی در فاوالهــای  کیفیــت  ایــن دشــواری ها،  بــا وجــود 
کــه  کــه ایــن برنامــه برایشــان اجــرا نشــده بــود. ایــن واقعیــت  بهتــر از فاوالهــای دیگــر شــده بــود 
کــه  دولــت در محلــه آن هــا ســرمایه گذاری می کــرد، برایشــان نیــرو و پشــت گرمی بیشــتری بــود 
کار  گرفتاری هــای ســند زمیــن  حل نشــده باقــی مانــده بــود.  گرچــه  بیــرون رانــده نخواهنــد شــد، 
کــرد. توجــه دولــت در هنــگام  گذاشــتن زیرســاخت های شــهری، زندگــی را آســان تر و ســالم تر 
کــه از ســوی دولــت دیگــر نادیــده  کارهــای دولتــی بــه ایــن اجتماعــات ایــن نویــد را مــی داد  اجــرا و 
ــه رســمیت شــناخته می شــوند، یــک دگرگونــی ناملمــوس  گرفتــه نمی شــوند. احســاس اینکــه ب

ولــی بــاارزش بــود.
گونــه ای  منتقــدان پــروژه فاوال-بایــرو، اصطــالح پاالیــش یــا "رانــدن ســفید "1 را بــرای آن همچــون 
بــه کار  پیشــین(  دوران  اجبــاری  راندن هــای  بیــرون  از  )جــدا  برنامــه  ایــن  ســازی2  اعیــان  از 
کــه هنگامی کــه خدمــات شــهری و پایــه ای درخــور بــه فاوالهــا  برده انــد. اســتدالل آنــان ایــن بــود 
کنان، به جــای  رســید، شــرایط فاوالهــا بهتــر خواهــد شــد، ارزش زمیــن و خانــه  بــاال مــی رود و ســا
بــه خریــداران  فــروش مســکن  اندیشــه  ایــن بهبودهــا، در  از  مانــدن در محــل و بهره منــدی 
پردرآمدتــر و رفتــن بــه فاوالهــای بدتــر و دورتــر می افتنــد. در مشــاهدات مــن، چنیــن چیــزی 
گــر هــم روی داده بــود، بســیار ناچیــز بــود. نخســت اینکــه، در فاوالهــای نزدیــک  روی نــداد، یــا ا
بــه مرکــز یــا بخــش جنوبــی )کــه ارزش  آن هــا بــاال رفتــه بــود( تقاضــای خریــد چندانــی نبــود؛ دوم 
کننــد و دوســتان، خویشــاوندان و  ــی  ــه در محلــه خــود زندگ ک ــد  گرفتــه بودن اینکــه، مــردم خــو 
گرایــش چندانــی  گروه هــای حمایت کننــده و شــاید مشــاغلی در آن نزدیکــی داشــتند و بنابرایــن 
بــه جابجایــی و بیــرون رفتــن ازآنجــا، به ویــژه رفتــن بــه فاوالهــای ناشــناخته و دورتــر را نداشــتند. 
کمتــر  ســود به دســت آمده از فــروش مســکن بــرای خریــد در جاهــای بهتــر بســنده نبــود و بســیار 

کــه خانــوار تــوان جابجایــی بــه یــک محلــه رســمی را داشــته باشــد. از آن بــود 

فضایی برای بهبود بیشتر
کار ســاده ای اســت. برنامــه فاوال-بایــرو،  گذشــت زمــان،  کار، پــس از  داوری دربــاره بهتــر بــودن 
جهشــی جســورانه روبه جلــو بــود ولــی "بهتریــن " نبــود. "تجربــه بهتــر"3 تنهــا تجربه هایــی نیســتند 
کارهــا باشــند. هنگامی کــه یــک اندیشــه تــازه بــه انجــام  کــه در زمــان و مکانــی خــاص بهتــر از دیگــر 
ــازه ای را  ــی آن، چالش هــای ت می رســد و ســپس پیش پاافتــاده می شــود، ناســازگاری های درون

کــه بایــد بــه آن هــا پرداخــت.4 نشــان می دهــد 

1. White Expulsion
2. Gentrification
ــه روش هــای دیگــر شــده اســت  ــه نتایــج برجســته ای نســبت ب کنــون منجــر ب کــه تا ــا تکنیکــی اســت  Best Practice .3: روش ی
ــود.  ــر ش ــم بهت ــاز ه ــد پیشــرفت ها، ب ــا رش ــه ب ک ــر ایــن امــکان را دارد  ــه برت ــود. البتــه تجرب ــتفاده می ش ــاخص اس ــوان یــک ش و به عن

)مترجمــان(

ــاره خطــرات و اشــکال غیرمنتظــرۀ مفهــوم "بهتریــن شــیوه ها " )پرلمــن و شــیهان  4. مــن درجاهــای دیگــر، جزئیــات بیشــتری درب
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دربــاره پــروژه فــاوال - بایــرو، جــدا از اینکــه چــه میــزان بودجــه ای هزینــه زیرســاخت های شــهری، 
کــردن آبراهه هــا، ســاختن میدان هــای  کیــزه  کــردن راه هــا و خیابان هــا، الیروبــی و پا ســنگفرش 
کــردن فاوالهــا  عمومــی بــاز و شناســاندن عناصــر طراحــی شــهری شــد، ایــن پــروژه در یکپارچــه 
بــا محله هــای پیرامــون پیــروز نبــود. چــون هنــوز هــم بــا یــک نــگاه محلــه رســمی و غیررســمی را 

گمانــی در دوگانگــی آن هــا وجــود نــدارد. می تــوان از هــم بازشــناخت و 
 نمــود اقتصــادی ایــن دوگانگــی فضایــی در همســنجی داده هــای میانگیــن درآمــد مــردم فاوالیــی 
و غیرفاوالیــی ریــو به خوبــی نمایــان اســت. میانگیــن درآمــد در محله هــای رســمی جنــوب پنــج  تــا 
کم درآمدتریــن بخــش غربــی، درآمدهــای  شــش برابــر بیشــتر از فاوالهــای مجــاور اســت. حتــی در 
کــه بــه زندگــی در  کنان دیگــر محله هــا 1/۵ برابــر بیشــتر از فاوالیی هــا اســت. برچســب ننگــی  ســا
کنان  کــه بــا نمودهــا زدوده شــود. از دیــد بیشــتر ســا یــک فــاوال زده می شــود، عمیق تــر از آن اســت 
اینکــه  تــا  می شــوند  نگریســته   1" نامتعــارف  کــم  "ترا به صــورت  فاوالهــا  پیرامــون،  محله هــای 

"ناحیــه ســود ویــژه "2 در چارچــوب طراحــی جدیــد و برنامه ریــزی شــهری باشــد.
در حالی کــه هــر دو فــاز برنامــه  فــاوال - بایــرو دربرگیرنــده یــک بخــش ســرمایه گذاری اجتماعــی بــود 
کارهــای اندکــی در ایــن زمینــه انجــام شــد.  کاغــذ ایجــاد درآمــد را نیــز در برداشــت امــا  کــه روی 
ــه به عنــوان بخشــی از ایــن برنامــه ســاخته شــد، ســرمایه ای  ک ــه ای  ــز مراقبتــی روزان ک حتــی مرا
کــز خالــی و بســته شــدند. چــون تمرکــز  کارکنــان نداشــت و بنابرایــن ایــن مرا بــرای دســتمزد 
ــی،  ــرکت های عمران ــتر ش ــکاران آن بیش ــود، پیمان ــاز ب ــر روی ساخت وس ــروژه ب ــن پ ــتین ای نخس
کالبــدی بــر مؤلفه هــای  کــه مؤلفه هــای  معمــاری و مهندســی بودنــد، ازایــن رو شــگفت نیســت 

اجتماعــی چیــره شــد.
کارآزمودگــی نهادهــای تأمیــن مالــی نیــز در زیرســاخت های بــزرگ بــود تــا ســرمایه گذاری  بیشــتر 
ــرار دهنــد. آنچــه  کالبــدی را در اولویــت ق ــه پروژه هــای  ک گرایــش داشــتند  اجتماعــی، بنابرایــن 
کــه توســعه نرم افــزاری3 نامیــده می شــود توســعه  اجتماعــی، آموزشــی، فرهنگــی و اقتصــاد محلــی 
ــت  ــان مراقب کارکن ــی و  ــان مهارت ــوب، مربی ــرای آمــوزگاران خ ــرمایه گذاری ب را در برمی گیــرد )و س
کارگرتــر، دارای مــکان مشــخص تر بــا ارزیابــی دشــوارتر دارد و  گرایــش بــه امــور  روزانــه(، بیشــتر 

کوتاه مــدت دارد. کمتــر دســتاوردهای 
ــرای  گذشــته ب ــزده ســال  ــی و اداری در پان ــع مال ــدازه از مناب ــردن ایــن ان ک ــه هزینــه  ک ــم  نمی دان
کنان، بــر یکپارچگــی آن هــا چــه انــدازه تأثیــر داشــته اســت. هرچــه  بهبــود ظرفیــت درآمدزایــی ســا
ــود  ــر می شــوند، ایــن یکپارچگــی آســان تر خواهــد ب ــر نزدیک ت کارگ ــه محله هــای طبقــه  آن هــا، ب
کــه نمــود زندگــی آن هــا و خدمــات شــهری و امنیــت، از توانایــی آن هــا  کنان بــر ایــن باورنــد  و ســا

)Sheehan( }2008{ را ببینیــد( و چرخــه زندگــی نوآوری هــای شــهری نوشــته ام. دربــاره چرخــه حیــات نوآوری هــا نوشــته، رابــرت 
 )1994( )Elwood Hopkins( کاربــرد آن در مــگا شــهرها، الــوود هاپکینــز کنیــد و بــرای  ییــن )Robert Yin( )1981( را مشــاهده 

را ببینیــد.
1. Subnormal Agglomerations
2. Areas of Special Interest
3. Soft Development
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کســب درآمــد پیــروی می کنــد. بــرای 
کن در دورافتاده تریــن بخش هــای  کالبــدی نیــز، برخــی افــراد ســا بااین حــال از دیــد بهســازی 
کــه زیرســاخت ها و خدمــات شــهری بــه محروم تریــن بخــش فــاوال، یعنــی  محلــه، می گوینــد 

کــه آن هــا زندگــی می کننــد نمی رســد. جایــی 
کاهــش حــس بالیــدن و حــس مالکیــت محلــه پــس از بیــرون رفتــن  بــرای مــن نگرانــی بنیادیــن، 
گویــای درگیــر نشــدن اجتمــاع محلــی  پیمانــکاران و بســته شــدن دفترهــای پــروژه بــود. ایــن 
کارآزموده تریــن متخصصــان، دســت اندرکاران  در برگزیــدن اولویت هــا  و تصمیم ســازی اســت. 
گــر  ا و  کنان ســخن بگوینــد  بــه جــای ســا یــا رهبــران اجتمــاع محلــی نمی تواننــد  غیردولتــی 
کنان صدایــی رســا در ایــن فرآینــد و نتایــج نداشــته باشــند، نمی تواننــد "بازیگــر " باشــند و  ســا

ــد. تنهــا یــک "مشــتری " خواهنــد مان

بودن دولت
جســتار اداره محلــه هنــوز حل نشــده اســت ولــی شــهرداری درگیــر پرداختــن بــه حــس رهاشــدگی 
تــازه شــهرداری  تــا ســال 2004، دفترهــای  بــا بســتن دفترهــای محلــی روی داد.  کــه  اســت 
بــه اجتماعــات پرشــمار فاوال-بایــرو خدمــت  کــه هریــک  در پیرامــون ریــو برپــا شــده بودنــد 
کــز راهنمایــی شــهری و اجتماعــی )POUSOs(1 نامیــده شــده اند.  می کردنــد. ایــن دفترهــا مرا
کارشــناس اجتماعــی در ایــن دفترهــا در ســاعات اداری به گونــه ای  شــماری معمــار، مهنــدس و 

آزاد و بــدون وقــت قبلــی بــه مــردم محلــه خدمات رســانی می کننــد.
کــه به گونــه ای  کنان فاوالهــا اســت  گواهــی  ســکونت بــه ســا کارهــای ایــن دفترهــا دادن   یکــی از 
کنان، مالکیــت زمینــی  گرچــه ســا گواهــی  حــق مالکیــت خانــه  و پروانــه ســکونت در محلــه اســت، ا
کنــون، ارزش حقوقــی نــدارد ولــی دو  کــه بــر روی آن خانــه ســاخته اند را ندارنــد. ایــن ســند تا
دســتاورد را بــه دنبــال دارد؛ نخســت بــه خانواده هــا حــس مشــروعیت می دهــد و ازایــن رو انگیــزه 
گواهــی نیــاز بــه بررســی  ســرمایه گذاری در مســکن را ایجــاد می کنــد و دوم اینکــه چــون دادن 
گرچــه  کمــک می کنــد.  کیفیــت مســکن  چگونگــی ســاخت هــر خانــه دارد بــه پایــداری و افزایــش 
گســترده بســیار  ایــن ایــده خوبــی بــود ولــی شــمار و تأثیرگــذاری دفترهــا بــرای برپایــی دگرگونــی 

کمــی روی آن شــده اســت. انــدک و ســرمایه گذاری 
بااین همــه، شــرایط رو بــه دگرگونــی اســت. فــاز ســوم برنامــه  فاوال-بایــرو، در هریــک از محله هــای 
کــرده اســت. ایــن مرحلــه بــا  هــدف، یــک دفتــر مرکــز راهنمایــی شــهری و اجتماعــی را پیش بینــی 
کامــل راه انــدازی شــده اســت. دفتر هــا، بــودن دولــت  کــه در ســی محلــه، دفتــر،  ۵6 فــاوال آغــاز شــد 
کانــون پروژه هــای  کــرده اســت و به عنــوان  ــان مرحلــه ساخت و ســاز حفــظ  در فــاوال را پــس از پای
ــه مــردم  ک ــرده  کارک ــز مــددکاری اجتماعــی نیــز  ــز به عنــوان مرک ک کار می کننــد. ایــن مرا اجتماعــی 
را بــرای حمایــت و پشــتیبانی خانوادگــی بــه نهادهــای فراخــور می فرســتند. یــک فرآینــد پایــش و 

کارهــا را فراهــم آورد.2 ارزیابــی برپــا شــده اســت تــا چرخــه بازخــورد مــداوم بــرای یادگیــری از 

1. POUSOs, or Posto de Orientacao Urbanistica e Social
گفتگــو بــا آلفــردو ســیرکیس )Alfredo Sirkis(، وزیــر شهرســازی و محیط زیســت، ژوئــن 2004 و بازدیــد از چندیــن مرکــز   .2
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بخش دوم- زوایای رویکرد سیاست گذاری
کند سیاست نمی تواند همه چیز را برای همه مردم حل 

از راه سیاســت عمومــی آموختــه شــود تنگناهایــی هســت. رونــد وارد  بــرای آنچــه می توانــد 
کنــد و  شــدن برزیــل بــه بازارهــای جهانــی در ســطح جهانــی شــاید همــواره سیاســت را دگرگــون 
گذشــت زمــان آن را دگرگــون  الگوهــای رفتــار و برخــورد شــخصی در ســطح فــردی نیــز می توانــد بــا 

کنــد ولــی ایــن هــر دو مــورد بســیار فراتــر از مداخــالت سیاســت هســتند.
کنترل هیچ  نهاد سیاســت گذار  کار، اطالعات و ایده ها تحت  در ســطح جهانی، جریان ســرمایه، 
ــه فاوالهــا می رســد، ایده هایــی از سراســر  ــا تلویزیــون ب کــه از راه اینترنــت ی نیســتند. تصاویــری 
جهــان را بــه آن هــا می رســاند، "نیازهــای " تــازه ای بــه مثابــه ســمبل پایــگاه اجتماعــی نویــن 

کار دســتی می شــود. گرفتــه و در همیــن حــال پیشــرفت فنــاوری جایگزیــن  شــکل 
گی هــای  ویژ و  رفتــاری  گی هــای  ویژ فــردی،  ناهمســانی های  ایــن طیــف،  آن ســوی دیگــر  در 
ــواده، برخــی بچه هــا  ــر تأثیــر سیاســت اجتماعــی اســت. حتــی در یــک خان ــه زی ک ــوار اســت  خان
ــا  گی هایــی همچــون رنــگ پوســت ی ــر از دیگــران عمــل می کننــد. ویژ ــی خــود بهت ــد زندگ در رون
کتســابی ماننــد میــزان تحصیــالت یــا شــغل همــراه بــا نایکســانی هایی  گی هــای ا جنســیت و ویژ
گفتگــو بــا موفق تریــن بازمانــدگان  چــون هــوش، ظاهــر، جذابیــت و انگیــزه، همــه مؤثــر هســتند. 
کــه صفاتــی چــون ایســتادگی، خوش بینــی و توانایــی برنامه ریــزی،  در نمونــه مــا نشــان داد 
از  و  ببرنــد  بهــره  پیــِش روی خــود  از فرصت هــای  کــه  توانــا ســاخته اســت  را  از آن هــا  برخــی 

کننــد. کــه شــاید دیگــران درک نکــرده باشــند، بهره بــرداری  فرصت هایــی 
کاســتلز1 آن را "فضــای مــکان"2 می نامــد.3  کــه مانوئــل  میــان ایــن دو عرصــه، چیــزی اســت 
ــه رویدادهایــی ماننــد بســته شــدن  ک گذشــته نشــان داده اســت  پژوهــش مــن در چهــار دهــه  
کشــوری  گســترش تــب دانــگ4، در برابــر بیشــتر سیاســت های عمومــی محلــی یــا  کارخانــه یــا 
تأثیــر بیشــتری بــر بهزیســتی خانــواده دارنــد. جایــگاه درخــور در بافــت شــهری و برخــورد روزانــه 
کومبــا از آن  کاتا کنان  بــاال ماننــد آنچــه برخــی ســا گــون از طبقــات میانــه و  گونا بــا مردمــان 
ــی بهتــر را فراهــم می کنــد. پیوندهــا و برخوردهایــی  ــرای زندگ برخــوردار شــدند، فرصت هایــی ب
کار در بخــش جنوبــی شــکل می گرفتنــد، پشــتیبانی خوبــی بــرای پیــدا  کــه در رونــد زندگــی و 
کــه چنیــن پیوندهایــی را داشــتند، می توانســتند از نشــانِی  کنانی از فاوالهــا  کار بــود. ســا کــردن 
کارفرمــا یــا دوســت خــود بهــره  ببرنــد تــا فرزندانشــان را بــه آموزشــگاه های دولتــی خــوب بفرســتند 
و یــا بــه مراقبت هــای بهداشــتی بهتــر در محله هــای غنی تــر دسترســی داشــته باشــند. آن هــا 
گفتــن و رفتــار  کامیــاب از دیــد مالــی را الگــو ی پوشــش، ســخن  کســان  همچنیــن می توانســتند 
ــای  ــاختن پیونده ــران و س ــان توانگ ــت در می ــای تهیدس ــن خانواده ه گرفت ــرار  ــد. ق ــود بگیرن خ

کاســترو )Tania Castro(، مدیــر پــروژه. راهنمایــی شــهری و اجتماعــی بــا تانیــا 
1. Manuel Castells
2. Space of Place

کاستلز )Manuel Castells()1993( ببینید. 3. تمایز میان فضای جریان و فضای مکان را در اثر مانوئل 
4. Dengue
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گــون جامعــه به ســادگی از راه تمهیــدات سیاســتی بــه دســت  گونا اجتماعــی میــان طبقــات 
نمی آیــد.

در فضــای مــکان، مــردم زندگــی خــود را می گذراننــد و خانــواده خــود را پیشــرفت می دهنــد. 
گســتره جهانــی  ــا بهتریــن روزنه هــا از  ــازار و دولــت ی ــرای یافتــن بهتریــن جایــگاه میــان ب آن هــا ب
کــه دانــش و تجربــه آن هــا راه حــل چالــش  ــا فــردی آمــاده هســتند. تجربــه نشــان داده اســت  ت
کنان محلــی  گرفته شــده اســت. حتــی هنگامی کــه مشــارکت ســا کــه به نــدرت در نظــر  اســت 
کم توجــه می شــود. ایــن  گزیــر اســت، صــدای آن هــا به نــدرت شــنیده می شــود یــا بــه آن هــا  نا

ــت.1 ــه سیاس ــت ن کار اس ــدان  می

دانش و پویایی
کار ســاده ای نیســت.  ــا پیشــنهادهای سیاســتی،   ــی یک به یــک یافته هــای پژوهــش ب هم خوان
دریافتــن واقعیــت رو بــه دگرگونــی حاشــیه ای بــودن در فاوالهــای ریــو، به خودی خــود موضــوع 
دشــواری اســت. دریافــت ژرف تــر مســائل فصــول پیشــین، چگونگــی دســتیابی بهتــر بــه ایــن 

ــد.  ــن نمی کن ــوع را ممک موض
بااین وجــود، بررســی  نکــردن یافته  هــای پژوهشــی ایــن بررســی بــا نگاهــی بــه پیونــد آن هــا بــا 
گــر شــواهد تجربــی و قوم نــگاری بــرای پرمایگــی  گونــه ای ناتوانــی بــه شــمار مــی رود. ا سیاســت، 
ــا و  ــت، باوره ــر برداش ــان درگی ــا همچن ــوند، م ــه نش گرفت ــه کار  ــوع ب ــن موض ــون ای ــث پیرام مباح

ــد. کنونــی خواهیــم مان وضعیــت 

سه رویکرد در سیاست عمومی
بــا شــهر را  بــه حاشــیه رانده شــده  گروه هــای  کــردن  بــرای چالــش  یکپارچــه  ســه روش جــدا 
می تــوان برشــمرد. 1( رویکردهــای بــر پایــه مــکان 2( رویکردهــای بــر پایــه فقــر 3( رویکردهــای 
گســتره های محــروم ماننــد فاوالهــا، مجتمع هــا  گیــر. هــدف رویکردهــای بــر پایــه مــکان،  فرا
یــا  مــردم  فقــر،  پایــه  بــر  رویکردهــای  هــدف  در حالی کــه  اســت،  نابســامان  لوتیامنتوهــای  یــا 
خانواده هــای زیــر خــط فقــر بــدون نــگاه بــه جــای زندگــی آن هــا اســت. ازآنجایی کــه همــه مــردم 
کن فاوالهــا فقیــر نیســتند و همــه فقــرا هــم در فــاوال زندگــی نمی کننــد، خانواده هــای هــدف  ســا
گیــر  کن فــاوال و برخــی بیــرون از فــاوال هســتند. هــدف رویکردهــای فرا ایــن رویکــرد، برخــی ســا
کنان شــهر و روســتا  ک، درآمــد و یــا دارایی  هــا، همــه ســا بــدون توجــه بــه محــل زندگــی، امــال
گزیــر از یــک  اســت. ایــن ســه رویکــرد، نقض کننــده هــم نیســتند، چه بســا هریــک، بخشــی نا
کاوی می کنــم. ــا ریــو وا ــازل هســتند. در ادامــه ایــن رویکردهــا را در پیونــد ب ــا یــک پ جورچیــن ی
کل و بــدون توجــه  هــدف رویکــرد مبتنــی بــر مــکان، محله هــای برچســب خــورده به عنــوان یــک 
کنان اســت. ایــن رویکــرد همــه برنامه هــای بهســازی و توســعه اجتمــاع  بــه نایکســانی درآمــد ســا
کــه در بخــش پیشــینه سیاســت های ایــن فصــل یــاد شــد. ایــن برنامه هــا  محلــی را در برمی گیــرد 

 )2009( )John Guidry( گایــدرای 1. بــرای بحــث عمیق تــر دربــاره دانــش و تجربــه بــه نوشــته رز لســِکر )Roz Lasker( و جــان 
کنیــد. مراجعــه 
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بــرای بهبــود مســکن، زیرســاخت های شــهری، خدمــات اجتماعــی یــا پیشــرفت اقتصــاد محلــی 
اســت و بــا یــک خــط محــدوده تعریــف و تعییــن می شــوند.

کامــل ایــن رویکــرد اســت. پیش تــر در ایــن فصــل دربــاره نقــاط قــوت  پــروژه فاوال-بایــرو نمونــه  
و ضعــف پــروژه فاوال-بایــرو و تکامــل فــاز پســین آن بحــث شــد. یافته هــای ویــژه ایــن پژوهــش 

کاربــری زمیــن در نتیجه گیــری ایــن فصــل آمــده اســت. ــاره مســکن و  درب
که مســتمری  که یک برنامه ملی اســت  رویکــرد بــر پایــه فقــر در برزیــل، مســتمری خانــواده1 اســت 
ــز  ــه به حســاب بانکــی آن هــا واری ک کم درآمــد فراهــم مــی آورد  ــرای خانواده هــای  ــه ای را ب ماهیان
کــه در دوران ریاســت جمهــوری  می شــود. ایــن برنامــه دســتاورد برنامه هــای پرشــماری اســت 
کاردوســو2 آغــاز شــد و در دو دوره رئیس جمهــوری لوئیــس ایگناســیو لولــو  فرنانــدو و هنریــک 
گاهــی بــا ُجســتار دیرپــای "مالیــات  گســترش یافــت. ایــن پرداخــت  داســیلوا3 اســتوارتر شــد و 
ــه تنهــا در  ک ــه مشــروط۵ اســت  ــه ای پرداخــت ماهان گون ــه  ک ــر درآمــد "4 همســان اســت  منفــی ب
بــه مدرســه رفتــن فرزنــدان، مراقبت هــای پیــش از  صــورت انجــام تعهــدات ویــژه ای ماننــد 

زایمــان و مراقبــت از ســالمند بــه خانــوار پرداخــت می شــود.
کم درآمــد بــرای بــرآوردن  ایــن برنامــه دو هــدف را دنبــال می کنــد، یکــی یــاری بــه خانواده هــای 
نیازهــای اولیــه آن هــا و دیگــری انگیــزش آن هــا بــه ســرمایه گذاری در تندرســتی و آ مــوزش نســل 
کــه ایــن  یــک نظــام حمایــت سیاســی در مقیاســی بــزرگ  بعــدی اســت. منتقــدان می گوینــد 
کمــک دولــت را  کارگــر6 طراحــی  شــده اســت و وابســتگی بــه  کــه بــرای تضمیــن رأی  حــزب  اســت 
کاهــش ســطوح  همیشــگی می کنــد. شــاید هــر دو نقــد درســت باشــد، بااین حــال ایــن برنامــه در 

نابرابــری ملــی موفــق بــوده اســت.
گمــان  کــه بیشــترین  مســتمری ماهانــه مشــروط، بــه زنــان سرپرســت خانــوار پرداخــت می شــود 
کــه از مســتمری ماهانــه بــرای نیازهــای پایــه خانواده هــای خــود بهــره  ببرنــد. بــرای هــر  مــی رود 
کار به خصــوص  کــه ایــن  گرفتــه می شــود  کــه در مدرســه بمانــد نیــز یــک پــاداش در نظــر  فرزنــدی 
کمــک بــه خانــواده را  در روســتاها انگیــزه خانــواده بــرای بیــرون آوردن فرزنــدان از مدرســه بــرای 
کاهــش می دهــد. پاداش هــای دیگــری نیــز بــرای مراقبــت از ســالمندان خانــواده، ویزیت هــای 
کــم اســت ولــی تأثیــر درخــور توجهــی  گرچــه مبالــغ دریافتــی  منظــم پزشــک و غیــره هســت. 
به ویــژه در مناطــق روســتایی داشــته اســت. در تهیدســت ترین ایالت هــای شــمال شــرق، بــه 
کمــک می شــود. برنامــه مســتمری خانــوار تــا ژانویــه  70 درصــد خانواده هــا از راه ایــن برنامــه 
ــور را  کش ــت  ــم جمعی ــه یک پنج ــک ب ــی نزدی ــت یعن ــواده تهیدس ــون خان ــش از 11 میلی 2009، بی

پوشــش داده اســت.7

1. Bolsa Familia
2. Fernando Henrique Cardoso
3. President Luis Ignacio Lulu da Silva
4. Negative Income Tax
5. Conditional Cash Transfers (CCTs)
6. Labor Party
کنیــد.  7. بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره مســتمری خانــواده، بــه منبــع الوینــاس و همکارانــش )Lavinas et al( )2008( مراجعــه 

کنیــد همچنیــن بــه آدرس اینترنتــی www.ric.org/iniciativa/pdf/wp7.pdf می توانیــد مراجعــه 
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شــمار مطلــق و درصــد بهره منــدان از ایــن مســتمری در شــهرها بســیار پایین تــر از روستاهاســت، 
چــون شــرایط برخــوردار شــدن از مســتمری، به جــای اینکــه بــر پایــه تفاوت هــا در هزینــه زندگــی 
کشــور به طــور یکســان تعییــن شــده اســت. از ایــن رو برنامــه مســتمری  کل  ــرای  تنظیــم شــود ب
خانــوار در ســال 2007 در ریودوژانیــرو از یک میلیــون و 370 هــزار خانــوار، تنهــا 139 هــزار خانــوار 

کمتــر از یــک خانــوار را در برگرفتــه اســت.1 یعنــی از هــر 10 خانــوار 
ــوان  ــری ت ــه براب ــر پای ــد مبنــای داشــتن شــرایط برخــورداری از مســتمری، ب در روش درســت بای
کار، پیــش از ایــن در  خریــد باشــد و همچنیــن بــا توجــه بــه هزینــه زندگــی تعییــن  شــود. ایــن 
تعییــن  گــر شــاخص  ا اســت.  انجام شــده  گــون  گونا بــرای مناطــق  تعییــن حداقــل دســتمزد 
خانواده هــای درخــور پرداخــت مســتمری،  ســطح درآمــد نبــود و شــاخص هزینــه یــک ســبد 
کمــک بودنــد. در  کاال بــود، درصــد بســیار بیشــتری از خانوارهــای شــهری  درخــور دریافــت ایــن 
کفــش یــا دلقک بــازی بــرای خودروهــا پشــت چراغ قرمــز،  کــس زدن  ریــو، فروختــن آب نبــات، وا
شــاید درآمــد باالتــری در برابــر مانــدن در روســتا دارد ولــی نمی  توانــد بــه معنــای اســتاندارد باالتــر 

زندگــی باشــد.
گروه هــای  ــرای  ــدن برنامــه مشــخص ب ــردن و نمایان ک ــاز دیگــر سیاســت گذاری،  فراخــور  یــک نی

ــوار و ســالمندان اســت. ــان، بزرگ ســاالِن سرپرســت خان ــودکان، نوجوان ک هــدف ماننــد 
گانــه ای ماننــد حــق امنیــت، مســکن ناشایســت و  رویکردهــای فرا گیــر بــه ُپرســمان های جدا
حفاظــت در برابــر قانــون می پردازنــد. "حــق بــه شــهر " بــه آزادی بهره منــدی از فضــای عمومــی، 
احتــرام در جامعــه و  از  برخــورداری  کار،  بــازار  به طــور دلخــواه، مشــارکت در  جابه جــا شــدن 
ــران را نیــز  کارگ ــردازد. حقــوق  ــه آینــده شــهر می پ داشــتن صــدا و تأثیــر در تصمیمــات وابســته ب
کــه نظــام حقــوق مســتمری،  گتولیــو وارگاس2، رئیس جمهــور برزیــل )4۵-1930( ســامان داد 
کارگــری را در برگرفتــه بــود. نظــام حقــوق  حداقــل دســتمزد و حــق ســازمان دهی اتحادیه هــای 
ــرای بیشــتر شــرکت کنندگان در پژوهــش آغازیــن  ــه اصلــی پشــتیبانی ب ــی بن مای کنون مســتمری 
گســترده ترین پاســخ بــه ایــن  کــه نیــاز فرزنــدان و نوه هــای خــود را بــرآورده می کننــد.  اســت 
کســان هماننــد شــما یــاری  کــه بیشــتر از همــه بــه شــما و  کــه "سیاســت مداری  پرســش پژوهــش 
ــزار پــروژه فاوال-بایــرو نبــود، به جــای آن بیشــتر از  کارگ کســی اســت؟"، شــهردار ریــو و  کــرده چــه 
گرســنگی را بــرای آنــان  کارگــران، زندگــی و  کارهــای حمایتــی از  کــه بــا  گتولیــو وارگاس یــاد می شــد 

کــرد. متفــاوت 
ــه در آغــاز  ک کلــی اســت  گیــر و  ــه خــوب دیگــری از یــک رویکــرد فرا بودجه ریــزی مشــارکتی، نمون
کارگــر در پیــکار انتخاباتــی نویــد داده  دهــه 1990، در پورتــو آلگــره3 آغــاز شــد  کــه حــزب پیــروِز 
کــه حکومــت شــهری را شــفاف و پاســخگو می کنــد. در ایــن برنامــه بودجــه شــهر بــرای  بــود 

کــه نزدیــک  1. جمعیــت شــهری ریــو در ســال 2007 نزدیــک 6/2 میلیــون نفــر و یــا حــدود یک میلیــون و 370 هــزار خانــواده بــود 
 Pereira در موسســه )Fernando Cavaliere( کاوالیــر بــه یک ســوم جمعیــت در فقــر زندگــی می کردنــد. مصاحبــه بــا فرنانــدو 

Passos، مــی 2009.
2. Getulio Vargas
3. Porto Alegre
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کنان محلــه  بهبــود زیرســاخت و بازســازی و نگهــداری و خدمات رســانی محلــه از ســوی ســا
ــا محله هــای دیگــر بســنجد.  تقســیم می شــد، به طوری کــه هــر محلــه بتوانــد دریافتــی خــود را ب
ــده  ــال آین ــه س ــرای بودج ــا را ب ــا اولویت ه ــود ت ــزار می ش ــا برگ ــتین در محله ه ــت های نخس نشس
کــدام نیازهــا برجســته هســتند  گفتگــو بــر ســر اینکــه  کننــد. ســپس نشســت ها بــرای  گزینــش 
کــه ایــن رونــد را بررســی  کــه در ایــن نشســت ها رِبــکا آِبــرس1  میــان محله هــا برگــزار می شــود 
نشــان  او  اســت.  برشــمرده  آن  از  برآمــده  را   2" کــره  مذا "اتفاق نظــر  نــام  بــه  پدیــده ای  کــرده، 
پدیــدار  همــکاری  روح  می شــدند،  هم ســنجی  اجتماعــات  میــان  در  نیازهــا  هنگامی کــه  داد 
می شــد.3 بــا اینکــه در زمینــه میــزان تمرکززدایــی و مشــارکت و دگرگونــی حکومــت شــهر در پانــزده 
ــی ایــن رویکــرد در بســیاری از شــهرهای  ــود ول ــو آلگــره ناهمســانی هایی ب گذشــته در پورت ســال 
ــود(  و بســیاری  ــر پیــروز شــده ب کارگ کــه حــزب  دیگــر در برزیــل )نخســت در شــهرهایی آغــاز شــد 
ــه  ــرای همیــاری و مبادل کنــون شــبکه ای ب کــه ا از شــهرها در سرتاســر جهــان اتخــاذ و اجــرا  شــد 

کرده انــد.4 برپــا  تجربه هــا 

ترکیب سه روش
در برخــی مــوارد هــر ســه رویکــرد آمیختــه می شــوند. برنامــه افزایــش رشــد برزیــلPAC( ۵(6 یکــی 
کــه در ســال 2007، در زمانــه  رشــد بــاالی اقتصــادی و مــازاد ملــی فــراوان  از ایــن برنامه هاســت 
آغــاز شــد. ایــن برنامــه یــک مجموعــه و آمیختــه ای از ســرمایه گذاری در بهســازی فاوالهــا در یــک 
کــه دارای  مــکان مشــخص، رویکــرد بــر پایــه فقــر7، در ســاخت مســکن جدیــد بــرای خانواده هایی 
گیــر یعنــی رشــد اقتصــادی، ایجــاد  کلــی و فرا کارهایــی بــر پایــه رویکــرد  کمتریــن درآمــد هســتند و 
ــا  ــری درآمده ــش نابراب کاه ــه  ــن برنام ــده ای ــداف بیان ش ــود. اه ــد ب ــاره درآم ــع دوب ــغل و توزی ش
کار رســمی و آفرینــش  گنجانــدن میلیون هــا شــهروند در بــازار  کاهــش فقــر و  در برزیــل از راه 
کســب وکار را در برمی گیــرد.8  بهبودهــای درازمــدت در زیر ســاخت ها بــرای ســرمایه گذاری در 
کــردن فاوالهــای بــزرگ، ســاخت مســکن در تــوان فقــرا  بیشــترین تمرکــز در ریــو، بــر روی شــهری 

و به موجــب آن انگیــزش رشــد صنعــت ساخت وســاز اســت.
کــه جوش وخــروش بســیار  رئیس جمهــور بــرای آغــاز ایــن برنامــه، بــه مــورو ِد آِلمائــو رهســپار شــد 
کتبــر 2008 در نوابرازیلیــا بــودم. ایــن برنامــه پیش تــر  و توقعــات باالیــی را پدیــد آورد. هنگامــی در ا

1. Rebecca Abers
2. Negotiated Solidarity

کنید. که او در این زمینه نوشته است، مراجعه  3. به آثار ربکا آبرس )Rebecca Abers( )1998( و بسیاری از نشریات دیگر 
کشــور، مراجعــه  گســترش بودجــه مشــارکتی از راه شــبکه  چندیــن  کابانــز )Yves Cabbanes( )2004( دربــاره  4. بــه نوشــته یــوس 
گردهمایــی شــهرداران در مجمــع جهانــی شــهری در ونکــوور در ســال 2004 داشــت. کنیــد. او نقــش مهمــی در تشــکیل ایــن شــبکه و 
5. Brazil’s Growth Acceleration Program
6. Programa de Aceleracao do Crescimento
7. Poverty-Based Investment
www. و www.vivafavela.org.br 8. بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره برنامــه افزایــش رشــد برزیــل، بــه آدرس هــای اینترنتــی

ــد. کنی ــه  brasil.gov.br/pac مراجع
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گذاشــتن لوله هــای بــزرگ فاضــالب  کار  گشــایش خیابــان ورودی اصلــی بــه نوابرازیلیــا بــرای  ــا  ب
کــردم از ایــن برنامــه می گفتنــد ولــی  گفتگــو  کــه مــن بــا آن هــا  کســانی  آغــاز شــده بــود. بیشــتر 
کار دیگــر نیمــه کاره رهــا خواهــد  دربــاره اینکــه چــه مــدت بــه درازا می کشــد و یــا آیــا ماننــد بســیاری 

شــد یــا خیــر، چیــزی نمی دانســتند.
کابلــی بــرای پیونــد بخش هــای دورافتاده تــر نوابرازیلیــا  کابیــن  ح نوابرازیلیــا همچنیــن یــک  طــر
آپارتمان هــای  ســاخت  و  اصلــی  خیابــان  در  راه آهــن  ایســتگاه  یــک  و  اتوبــوس  خطــوط  بــه 

کارخانــه متروکــه را در برگرفتــه بــود.1 ارزان قیمــت یارانــه ای در جــای یــک 
بدگمانــی دوســتان فاوالیــی مــن بی پایــه نبــود. رکــود جهانــی، رشــد برزیــل را در ســال 2009 
کاری و برنامــه پیشــرفت را از اهــداف خــود عقــب  انداخــت. در ســوم  کاهــش داد و زمان بنــدی 
کــه یــک بررســی تــازه نشــان داده  کــرد  گزارشــی را پخــش  ژوئــن 2009، اخبــار بازرگانــی آمریــکا2 
گرچــه  کامــل شــده اســت. ا کــه در دو ســال تنهــا 3 درصــد پروژه هــای برنامــه افزایــش رشــد  اســت 
گفتــه بــود تــا 30 آوریــل 2009،  کــه  کــرد  ایــن اخبــار یــک روز پــس ازآن، اصالحیــه دولــت را پخــش 
کــه ایــن نیــز چنــدان امیــدوار  کامــل شــده اســت  نزدیــک بــه 14 درصــد از 2446 پــروژه ایــن برنامــه 

کننــده نبــود.3
برتــری سیاســت ترکیــب ســه رویکــرد، افزایــش تــوان هماهنگــی و بــه فرجــام رســاندن اســت، نــه 
کامیابــی  اینکــه بــه بــار اضافــی و زیــر بــار مانــدن بیانجامــد. وعــده همه چیــز بــه همــه مــردم، راه 
نیســت. بســیاری از برنامه هــای ســازنده و سیاســت ها از پیــش در هــر ســه زمینــه وجــود دارنــد 
کــه حتــی جســورانه ترین  ولــی به نــدرت باهــم موردتوجــه قــرار می گیرنــد. فرجــام ایــن اســت 
گــر برنامــه بهســازی فاوالهــا  سیاســت ها بــه توانــش درســت خــود نمی رســند. بــرای نمونــه، ا
کمــک می کــرد تــا هــر خانــواده   و مجتمع هــا بــا مســتمری مشــروط خانــواده هماهنــگ بــود، 
گــر نوآوری هــای وابســته بــه آفرینــش شــغل و درآمــد در  کنــد و ا ــرآورده  نیازهــای اولیــه  خــود را ب
کنان محلــی چاره اندیشــی می شــد، آنــگاه هــر برنامــه به جــای  برنامــه افزایــش رشــد از ســوی ســا
گــر فرآینــد بودجه ریــزی مشــارکتی  گانــه مکمــل دیگــری می شــد. بــه همیــن ترتیــب ا کارکــرد جدا
کــه  کــه شــهروندان خــود اولویت هــا را برگزیننــد، شــاید باعــث می شــد  در شــهر اجــرا می شــد 

گرفته شــده، اندک انــدک نمایــان شــوند. مــردم نادیــده 
کــه دربــاره روش آمیختــن ســه رویکــرد و ســامان دادن فرآینــد برنامه ریــزی بــه  بــه نظــرم می رســد 

نکته هــای زیــر بایــد پرداخــت:

1. در آوینــدا ایتــاوکا )Avenida Itaoca(، در نزدیکــی ورودی نوابرازیلیــا، ده هــا و شــاید صدهــا خانــواده، در چارچــوب ســاختمان  
کــه تنهــا بــرای فــرار از خشــونت ناشــی از مــواد مخــدر در مــورو د آِلمائــو  کارخانه هــای رهــا شــده، بــدون آب و بــرق زندگــی می کننــد 
کن  کــه در باالتریــن قســمت های تپــه ســا کار شــده اند. ایــن موضــوع به ویــژه بــرای فقیرتریــن خانواده هایــی اســت  حاضــر بــه ایــن 
کار بــا بیشــترین خطــر روبــرو هســتند. ایــن مکان هــا می تواننــد محل هــای ایده آلــی  هســتند و در هنــگام رفتــن بــه مدرســه یــا محــل 

کــه به طــور یکپارچــه بــه بافت هــای شــهری اطــراف ترکیــب می شــوند. کــم بــاال باشــند  بــرای مجتمع هایــی بــا ترا

2. Business News Americas
3.  Business News Americas, Wednesday, June 3, 2009, and Thursday, June 4, 2009. www.
bnamericas.com/... /Study: and www.bnamericas.com/... /Govt.
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کارهایی باید انجام داد؟•  کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت چه  چارچوب زمانی: در 

کــدام ســازمان های جامعــه مدنــی، شــهروندی، نهادهــای بخــش عمومــی و خصوصــی •  نهــادی: 
کار نیــاز اســت؟ بــرای آغــاز و پیاده ســازی هــر 

گونــه مشــارکت هایی در میــان ســهام داران و بازیگــران نیــاز اســت و آن هــا چگونــه •  همــکاری: چــه 
کننــد؟ می تواننــد اعتمــاد متقابــل برپــا 

گســترش مقیــاس: چگونــه می تــوان ابتــکارات موفــق ســطح پاییــن را بــا حفــظ انســجام شــرایطی • 
گســترش داد؟ گرفته انــد،  کــه در آن شــکل 

گروه هایــی تهدیدکننــده و مخالفــان •  موانــع و مخالفــان: بــا چــه موانعــی ممکــن اســت روبــرو شــد، 
کدام انــد و چگونــه بــر ایــن موانــع و تهدیدهــا چیــره شــویم؟

حرکــت •  بــرای  سیاســی  بافــت  در  اســت  ممکــن  گشــایش هایی  چــه  فرصــت:  روزنه هــای 
بــرد؟1 بهــره  آن هــا  از  می تــوان  چگونــه  و  بیفتــد  اتفــاق  روبه پیشــرفت 

را می تــوان در •  بافــت  یــک  کارآمــد در  راه حل هایــی  رویکردهــا: چگونــه  گذاشــتن  ک  اشــترا بــه 
گرفــت و چگونــه می تــوان شــبکه همــکاری متقابــل بــرای  کار  شــرایط همســان درجایــی دیگــر بــه 

کــرد؟2 ــا  ــر پ نیروافزایــی ایــن رویکردهــا ب

بخش سوم- یافته های پژوهش و ارتباط آن ها با سیاست
ــی،  ــی، محل ــت گذاران غیردولت ــا، سیاس کنان محله ه ــا ــا س ــده ب ــو ش گفتگ ــای  ــان زمینه ه در می
ملــی و بین المللــی و دانشــگاهیان، مــوارد زیــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــود: 1( مســکن 
 )۵ خشــونت،  و  مخــدر  مــواد   )4 درآمــد،  و  شــغل  ایجــاد   )3 زمیــن،  تصــرف   )2 غیررســمی، 

شــهروندی و حــق بــه شــهر.

مسکن غیررسمی: فاوالها، مجتمع ها، لوتیامنتو ها
ــه برخــی از نتیجه گیری هــای  ــی داشــت. در حالی ک ایــن پژوهــش، یافته هــای غیرمنتظــره فراوان
مــن در "افســانه حاشیه نشــینی " )ماننــد پیونــد بی تناســب تهیدســتان بــه پیکــره شــهری(، 
پایــه  بــر  امــا  هســتند  درســت   1976 ســال  در  کتــاب  چــاپ  زمــان  همــان  ماننــد  نیــز  امــروزه 
کتــاب  برخــی نگرش هــای  ایــن پژوهــش درازمــدت، دیدگاهــم دربــاره  مــن در  آموخته هــای 

دگرگــون شــده اســت.

پیش بینــی  اهمیــت  عمومــی،  سیاســت  در  کار  دســتور  دربــاره   )John Kingdon( کینگــدون  جــان  مــوردی  مطالعــات   .1
فرصت هــای حیاتــی و توانایــی پاســخ بــه لحظــه را بــا مــوارد زیــر نشــان داده اســت: 1- یــک هماهنگــی عمومــی آمــاده و عالقه منــد؛ 
کــه تصمیم گیرنــده مناســب را می شناســد و  کارگــزار  2- ســعی و آزمــودن راه حل هــا بــرای مشــکل مــورد بحــث حاضــر؛ 3- یــک 
کلیــدی در طــول ایــن فرصــت محــدود  ــرای فــرد  ــد راه حل هــا را ب گیــرد و می توان کار  ــه  کجــا راه حل هــای آزمایش شــده را ب می دانــد 

در جریــان رونــد سیاســی بــه ارمغــان بیــاورد )1984(.
www. 2. بــرای مطالعــات مــوردی چنیــن انتقــال نــوآوری و روش هــای به کاربــرده شــده بــرای همــکاری، بــه آدرس اینترنتــی
کــه مایــل بــه انطبــاق راه حــل بــا واقعیــت خــود )مــدل  کــه به وســیله جامعــه ای رهبــری شــد  کنیــد،  mega-cities.net مراجعــه 
کــه ممکــن اســت جالــب  کــرده اســت،  کــه انتقــال ایــن راه حــل را بــه مکان هــای دیگــر تأمیــن  واردات( اســت نــه توســط یــک موسســه 

نباشــد )مــدل صــادرات(.
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گمراه کننــده باشــد.  کــه ارزیابی هــای یــک پــروژه چــه انــدازه می توانــد   ایــن نشــان می دهــد 
کمــی پــس از بــه پایــان رســاندن برنامــه انجــام می شــود.  به ویــژه اینکــه ایــن ارزیابی هــا معمــواًل 
انجــام  خــاص  زمــان  یــک  در  آن  بیشــتِر  کــه  پژوهشــی  کــه  می دهــد  نشــان  همچنیــن  ایــن 

باشــد. سیاســت گذاری  بــرای  درســتی  راهنمــای  نمی توانــد  می شــود، 
ــت،  ــت؛ نخس ــرده اس ک ــر  گزی ــن را نا ــین م ــه  پیش ــری در دو یافت ــازه، بازنگ ــش ت ــای پژوه یافته ه
ســودهای درازمــدت زندگــی در فاوالهــا و مجتمع هــا و دوم، میــزان اهمیــت امنیــت تصــرف 

کنان ایــن ســکونتگاه ها. زمیــن بــرای ســا
در  پایــه دیده هــا،  بــر  دگرگــون شــدند، درحالی  کــه  مزیــت  یــک  بــه  درازمــدت  در   مجتمع هــا 
کــرده  کنان در انــدازه یــک فاجعــه بــرآورد  کوتاه مــدت زندگــی در ایــن مجتمع هــا را بــرای ســا
کــه در مجتمع هــا در ســال  گفتگویــی  ــر پایــه صدهــا  بــودم. مــن در "افســانه حاشیه نشــینی "، ب
کــه  کومبــا انجــام دادم، نشــان دادم  کاتا کــردن و ویرانــی  ک  1973، درســت ســه ســال پــس از پــا
کــه  ــود. مــن نشــان دادم  کامــل ب اســکان مــردم در مجتمع هــای بخــش شــمالی، یــک فاجعــه 
کی  کار، زندگــی خانواده هــا را از هــر رو به هم ریختــه بــود. داســتان های دهشــتنا چگونــه ایــن 
گفتگوهــای  و  دیده هــا  کــردم.  بازگــو  پیشــین  فصل هــای  در  را  آن هــا  از  برخــی  کــه  شــنیدم 
کنان ویرانگــر بــوده اســت.  کــه ایــن جابجایــی بــرای بهبــود و آســایش ســا ــی داد  مــن نشــان م
ــه  کاهــش یافــت، درحالی کــه قســط ماهان ــه نیــم ســطوح پیشــین  درآمــد خانواده هــای آن هــا ب
کــه در فاوالهــا رایــگان بــود( را هــم بایــد  آپارتمان هــا و هزینه هــای خدمــات شــهری )چیــزی 
کــه پیش تــر بــا پــای پیــاده یــا دوچرخــه بــود،  کار  پرداخــت می کردنــد. هزینــه رفت وآمــد بــه محــل 
کــه تنهــا یک َتــن در خانــواده می  توانســت  کنــون یک چهــارم درآمــد خانــوار بــود، به گونــه ای  ا
یــا  کومبــا، شــغل دوم  کاتا بپــردازد. در  را  کار در بخــش جنوبــی  بــه محــل  هزینــه رفت وآمــد 
کارهــای آزاد در بعدازظهرهــا و پایــان هفته هــا، یاری رســان درآمــد پایــه مــردان بــود. زن هــا، 
جامه هــای بانوهــا را می شســتند و بچه هــای خــود را می فرســتادند تــا لباس هــای شســته و اتــو 
کارهــای  شــده را تحویــل دهنــد و فرزنــدان آن هــا در پایــان هفته هــا و پــس از مدرســه بــه انجــام 

کوچــک می پرداختنــد و به این ترتیــب در افزایــش درآمــد خانــواده یاریگــر بودنــد.
ــود  ــه معمــول ب ــر یک چهــارم یــک دســتمزد ماهان کار براب ــا محــل  ــوس از مجتمع هــا ت ــه اتوب کرای
کم وبیــش   کــه تنهــا سرپرســت خانــواده می توانســت از عهــده آن برآیــد.  کــه بــه ایــن معنــی بــود 
کار بــرای ده ســاعت روزانــه، در هــر مســیر دو ســاعت بــود و نیازمنــد بیــدار  زمــان ســفر بــه محــل 
کــه به موقــع ســرکار نمی رســید  شــدن در ســپیده دم و ایســتادن در صــف اتوبــوس بــود. هرکــس 

کارگــران ریســک نمی کردنــد. به ســادگی می توانســت برکنــار شــود، بنابرایــن هیچ یــک از 
کل درآمــد خانــوار بــود  بدتــر از آن، پرداخت هــای ماهیانــه بــرای آپارتمان هــای مجتمــع  بــر پایــه 
کــه پیــش از جابه جایــی محاسبه شــده بــود. ایــن هزینه هــا بیشــتر از درآمــد و تــوان پرداخــت 
کــه  کســانی  کاهش یافتــه بــود.  خانــواده  در مجتمــع بــود، چــون پــس از جابه جایــی درآمــد 
بدهی هــای نپرداختــه داشــتند، همــواره بیــم بیــرون رانــدن و فرســتادن بــه خانه هــای ناپایــدار 
و موقــت را داشــتند. در فراینــد جابجایــی، بیشــتر رهبــران محلــه از دیگــران جــدا شــدند تــا از 
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شــدند؛  فرســتاده  کجــا  آن هــا  نفهمیــد  هرگــز  هیچ کــس  و  شــود  پیشــگیری  شــورش  هرگونــه 
شــدند.  جــدا  هــم  از  فرزنــدان  شــمار  و  درآمــد  پایــه  بــر  همســایه ها  و  دوســتان  خانواده هــا، 
کنــار مردمــی  کــه  گهــان دریافتنــد  خانواده هــا از شــبکه های پشــتیبانی خــود دور شــده بودنــد و نا
ــد. بســیاری در مجتمع هــا از بیماری هــای پیوســته  ــز آن هــا را ندیده ان کــه هرگ زندگــی می کننــد 

ــد. ــن جــان دادن ــد و ده هــا ت ــج می بردن ــا اســترس رن ب
کــه درآمــد  کســانی  در مجتمع هــا نبــود آموزشــگاه ، درمانــگاه ، مهدکــودک ، فضــای تجــاری بــرای 
ــرای  ــی ب ــکان تفریح ــود م ــد و نب ــرآورده می کردن ــه ب ــی در خان ــندگی و دوزندگ ــود را از راه فروش خ
کــه ایــن خانواده هــا بــه انگیــزه آن بــه شــهر آ مــده بودنــد(  جوانــان )هیچ یــک از امکانــات شــهری 

ــود. در مجتمع هــا چشــمگیر ب
ایــن جابه جایــی و انتقــال ویرانگــر بــود و بســیاری از قدیمی هــا، همچنــان افســوس خانه هــای 
ــکار  ــی آش ــن جابجای ــودهای ای ــا س ــید ت کش ــه درازا  ــی ب گاه ــد  ــد.1 چن ــت رفته  را می خوردن ازدس
کــه جابجایــی  گــر مــن ســه دهــه پــس ازآن بــه آنجــا برنگشــته بــودم، هرگــز نمی فهمیــدم  شــود. ا
از فاوالهــا بــه مجتمع هــا ســود بیشــتر بــرای مــردم و فرزنــدان آن هــا بــه همــراه داشــته اســت. 
گذشــت زمــان، پرداخــت ماهیانــه بــرای آپارتمــان  و بــرای بــرق و آب، داشــتن یــک نشــانی  بــا 
برایشــان  چیزهــا  ایــن  فاوالهــا  در  کــه  داد  مشــروعیت  و  بالیــدن  حــس  مــردم  بــه  قانونــی، 
کــه نشــانی های قانونــی اســتفاده می کردنــد، پیــدا  قابل دسترســی نبــود. همچنیــن از هنگامــی 
ــه  ــترش خان گس ــرای  ــی ب کم ــای  ــه فض ک ــت  ــت اس ــود. درس ــده ب ــان تر ش ــان آس کار برایش ــردن  ک
و جــا دادن اعضــای جدیــد خانــواده در مجتمع هــا بــود و شــرایط محلــه رســمی خــوب را نیــز 
ــن  ــی و همچنی ــای مصرف کااله ــه  ــوزش و روی ــد، آم کار، درآم ــد  ــه از دی ــی روی هم رفت ــت ول نداش
کــه در  کســانی بودنــد  کامیاب تــر از  کنان مجتمع هــا  چیرگــی بــر برچســب ننــگ خــوردن، ســا
کومبــا  کاتا ــر آن هــا مالــک زمین هــا در  گ ــه ا ک ــدان مفهــوم نیســت  ــد. البتــه ایــن ب فاوالهــا ماندن
کمتــری در ســنجش بــا امــروز داشــتند. هیــچ راه مطمئنــی بــرای آزمــودن ایــن  بودنــد، آســایش 

کنــم.2 ــردم آن را آزمایــش  ک کوشــش  گرچــه  ــدارد،  ــگاره وجــود ن ان
کــه پــس از شــوک و تطبیــق نخســتین، بســیاری از مــردم  آنچــه مــن می توانــم بگویــم ایــن اســت 
کنــار آمــدن بــا زندگــی خــود، احســاس غــرور شــخصی می کردنــد و بــرای  بــرای چیــره شــدن و 
ــا  ــت. ب ــکاری داش ــودهای آش ــاوال، س ــای ف ــع به ج ــک مجتم ــدن در ی ــزرگ ش ــا، ب ــدان آن ه فرزن

1. نوشــته مــارک فریــد )Marc Fried(، )1963(، را در "عــزادار بــرای خانــه از دســت رفتــه " )grieving for a lost home( در 
ارتبــاط بــا نوســازی شــهری در محلــه بوســتون ببینیــد.

کــردم تخمیــن "خــالف واقع هــا "، )Counterfactual(، )" آنالیــز What-If"( را بــا انتخــاب یــک فــاوال در منطقــه  کوشــش   .2
کنــم.  کــه ایــن فــاوال حــذف نشــده بــود، آزمایــش  کومبــا بــود و تنهــا تفــاوت آن ایــن بــود  کاتا کــه در ســال 1970 مشــابه بــه  جنوبــی 
کومبــا )کــه حــال در مجتمع هــا زندگــی می کننــد(  کاتا کنان پیشــین  ســپس می خواســتم تاریخچــه زندگــی و شــرایط زندگــی فعلــی ســا
کنتــرل ســن، جنــس، نژاد، ســطح  کار را از راه دوتایی هــای همســان،  کنــم. قصــد داشــتم ایــن  کنان منطقــه جنوبــی مقایســه  را بــا ســا
کــردم، متوجــه شــدم  کار  تحصیــالت و همچنیــن به طورکلــی بــرای تاریخچــه جامعــه انجــام دهــم. بااین حــال، هنگامی کــه شــروع بــه 
کــه نتایــج قابــل اعتمــاد را بــه دســت آورد. بــه زبــان ســاده تر  ح نیمــه تجربــی وجــود نــدارد  کــه هیــچ راهــی بــرای راه انــدازی چنیــن طــر
کــه قابــل مقایســه باشــند. مشــخصه های تاریــخ، مکان هــا، روابــط سیاســی و دیگــر عوامــل  یعنــی هیــچ اجتماعاتــی وجــود ندارنــد 

کــه بــه موضــوع حــذف و جابجایــی مرتبــط نبودنــد. جامعــه می توانــد به راحتــی منجــر بــه نتیجه هــای قــوی امــا نادرســت شــود 
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گســترش شــهر به ســوی شــمال، دسترســی به مشــاغل و امکانات شــهری بهبود  گذشــت زمان و 
یافــت و حمل و نقــل همگانــی نیــز بهتــر شــد. در درازمــدت، زیان بخش تریــن ســویه رانــدن از 
کــردن خانه هایشــان  کومبــا، غیرانســانی بــودن ایــن فرآینــد، یعنــی واداشــتن مــردم بــه رهــا  کاتا
گرفــت ولــی بــرای شــهروندان  بــود. شــاید بتــوان آزادی برگزیــدن و جابه جایــی را از مجرمیــن 

کار درســتی نیســت. گنــاه آن هــا فقــر اســت، ایــن  کــه تنهــا  ــِر قانــون،  فرمان ب
مخــدر،  مــواد  بــه  پیوســته  خشــونت  بیــکاری،  چــون  دشــواری هایی  مجتمع هــا،  در 
آموزشــگاه های بســیار بی کیفیــت و نبــود خدمــات بهداشــتی و فضاهــای تفریحــی، همســان بــا 
گرچــه مجتمع هــا، پــروژه دولتــی بودنــد ولــی از ســوی دولــت نگهــداری و حمایــت  فاوالهــا بــود. 

نمی شــدند. افــزون بــر ایــن وعــده مالکیــت آپارتمــان  نیــز تــا بــه امــروز عملــی نشــده اســت.
مالکیــت، یــک نیــروی برانگیزنــده در پیشــرفت و توســعه  مجتمع هــا بــود. بازپرداخــت اقســاط 
بــه  کامــل  آپارتمان هــا طــوری ســاماندهی شــد،  کــه پــس از 2۵ ســال، ســاختمان ها به طــور 
گواپــور و  کنان درآیــد ولــی این گونــه نشــد. بررســی نمونــه 2003 در مجتمع هــای  مالکیــت ســا
کــه  کومبــا اســکان داده شــده بودنــد( نشــان داد  کاتا کنان پیشــین  کــه ســا کویتونگــو )جایــی 
کــه در مجتمع هــا زندگــی می کردنــد ســند رســمی آپارتمــان  خــود را  کســانی  کمتــر از 40 درصــد 
ــه  ــود )نیمــی از آن هــا بــدون هیچ گون ــد. مالکیــت 60 درصــد دیگــر، غیررســمی ب کرده ان دریافــت 
ســندی و نیمــی دیگــر بــا ســند غیررســمی( و به طــور قانونــی بــه رســمیت شــناخته نشــده بودنــد 
گذشــت بیــش از ســی ســال، در  کنیــد(. بیشــتر آن هــا با )بــرای جزئیــات بــه نمــودار 11-1 نــگاه 
گام  کنان فاوالهــا، یــک  کــه در ســنجش بــا ســا خ زندگــی می کردنــد و درســت اســت  وضعیــت بــرز

ــد. ــی هنــوز بخشــی از شــهر رســمی نبودن ــد ول ــر بودن ــه مشــروعیت نزدیک ت ب
 ایــن نشــان دهنده هــم پیونــدی چندوچونــی قانونــی و اجتماعــی اســت. درحالی کــه ســاختمان 
مجتمع هــا هماننــد خانه هــای بخــش خصوصــی بــرای طبقــه متوســط، ســاخته شــدند امــا ایــن 
کنان آن هــا همچنــان در  کــه ســا کــه فقــرا در آن  زندگــی می کننــد بــه ایــن معنــی اســت  واقعیــت 

حاشــیه می ماننــد و بنابرایــن ایــن محلــه همچنــان برچســب خــورده باقــی می مانــد.

لوتیامنتوها در برابر فاوالها: یک دیدگاه آزمون شده
کــه در  یــک یافتــه شــگفت انگیز دیگــر در میــان یافته هــای پژوهــش دنبالــه دار مــن، ایــن بــود 
گزینــه ی  کاســیاس در ســنجش بــا فاوالهــای مرکزی تــر،  درازمــدت لوتیامنتوهــای دور از مرکــز 
کاســیاس در  کــه در ســال 1969 چــون شــهرداری  بهتــری  شــده بودنــد، ایــن در حالــی بــود 
ــون،  ــای پیرام ــهر و محله ه ــز ش ــیدند. مرک ــه نظــر می رس ــر ب ــود، بدت ــعه ب ــتین توس ــل نخس مراح
ــه  ک ــد  کنــده ای بودن ــی، بخش هــای پرجمعیــت پرا ــی مناطــق پیرامون ــود ول کامــاًل شــهر شــده ب
ــر  ــرق، آب و دیگ ــبکه ب ــفالت، ش ــد. راه آس ــه بودن ــهری نگرفت ــره ش ــودن، چه ــی ب ــود قانون ــا وج ب
کمــی می شــد  کوچکــی را بــا پــول بســیار  خدمــات شــهری در ایــن بخش هــا نبــود. قطعــه زمیــن 
ح پژوهــش  ــود. در یــک طــر ــی ب ــر تصــرف عدوان گزینــه بهتــری در براب کــه  ــرد  ک ــا اجــاره  ــد و ی خری
کــه بــر آن  نیمــه تجربــی، مــن نیمــی از نمونــه خــود را در ســه فــاوال از میــان خانوارهایــی برگزیــدم 
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ک،  شــده بودنــد مقــدار پــول انــدک خــود را به جــای خریــد یــا اجــاره ایــن زمین هــا، بــرای خــورا
کــه تکــه  کســانی بودنــد  کننــد. نیمــی دیگــر از نمونــه ی  مــن  ســرپناه و آمــوزش ســرمایه گذاری 
کمتــری داشــتند  کــرده بودنــد و بنابرایــن پــول  زمینــی را دریکــی از پنــج تفکیــک، خریــده یــا اجــاره 
کتــاب مــن چــاپ  کننــد. پنــج ســال پــس ازآن، هنگامی کــه نخســتین  کــه هزینــه نیازهــای دیگــر 
ــال  ــردم در وی ــت. م ــوده اس ــمندانه تر ب ــه هوش ــاوال از هم ــه ی ف گزین ــه  ک ــید  ــر می رس ــه نظ ــد، ب ش
کــرده بودنــد  ِپراریــا، یــک محلــه رو بــه رشــد بــا انجمــن ســکنه نیرومنــد و یــک آموزشــگاه تــازه برپــا 

ُ
ا

کــه در فصــل ۵  گــردآوری می کردنــد. همان گونــه  و بــرای اســتخدام آمــوزگاران چیره دســت، پــول 
ــد. گرفتــه بودن ــو شــد، همچنیــن آن هــا حــق ســکونت و مانــدن در آن زمین هــا را  بازگ

کنان  ــود، چــون بســیاری از ســا از طرفــی دیگــر دگرگونــی و جابه جایــی در لوتیامنتوهــا فــراوان ب
مســتأجر بودنــد و ســازمان محلــه یــا انجمن هــای ســکنه بســیار ناتــوان بــود و یــا وجــود نداشــت. 
نداشــتند،  چندانــی  محلــی  دادوســتد  نمی شــناختند،  را  خــود  همســایه های  بیشــتر  آن هــا 
جشــن یــا آیین هــای پایکوبــی بــرای دانــش آمــوزان برگــزار نمی کردنــد و روی هم رفتــه بــه نظــر 
بــرای شناســایی  بــدون این کــه همبســتگی بایســته  را دارنــد،  می رســید دشــواری های فقــرا 

گروهــی آن هــا را داشــته باشــند.
کناِن  کاســیاس بااینکــه ســا کنــون دگرگــون شــده اســت.  ایــن دیــدگاه از چهــل ســال پیــش تا
خ هــای رشــد  کالن شــهری یکــی از باالتریــن نر بــا درآمــد پایین تــری را داشــت امــا در منطقــه 
اقتصــادی و جمعیتــی را داشــته اســت و همــه  لوتیامنتوهــا آســفالت شــده، زیرســاخت های 
آن هــا تأمین شــده بــود و از دیــد قانونــی بــه شــهر پیوســته بودنــد. در میــان نمونه هــای ایــن 
پویایــی  بیشــترین  بودنــد،  کاســیاس  کن  لوتیامنتوهــای  ســا ابتــدا  از  کــه  کســانی  پژوهــش، 

کیفیــت زندگــی و نمــرات شــاخص اقتصــادی اجتماعــی را داشــتند. اجتماعــی و باالتریــن 
کم درآمــد در پیوســتار قانونــی  در اینجــا نکتــه اساســی اهمیــت قانونــی بــودن اســت. اجتماعــات 
کنان  گمــان اینکــه ســا شــدن هســتند و هرچــه یــک اجتمــاع بــه جایــگاه قانونــی نزدیک تــر شــود، 

در توســعه زندگــی خــود بکوشــند بیشــتر اســت.
از ســوی دیگــر، بــه شــمار آمــدن مــکان نیــز ارزش دارد و ایــن دو در بیشــتر مــوارد بــه یــک مفهــوم 
ــد  نیســتند. یافته هــای پژوهــش مــن نشــان داد حتــی باوجــود تصــرف غیرقانونــی زمیــن، پیون
کومبــا اســت. دانســتن  کاتا کنان  روزانــه بــا مــردم طبقــه میانــه و بــاال، امتیــازی درخــور بــرای ســا
کنان بخــش جنوبــی و داشــتن  گفتــن، برخــورد و رفتــار و پوشــش هماننــد بــا ســا شــیوه ســخن 
ــاال را فراهــم  کــردن در یــک محلــه طبقــه ب کار  ــازی و  کــه امــکان آمــوزش، ب شــبکه  پیوندهایــی 

ــی دارد. ــی ارزش فراوان ــرای زندگ ــد، ب می کن
مالحظــات سیاســی، ناســازگار بــه نظــر می رســند. داشــتن جایــگاه قانونــی و زندگــی میــان بخــش 
کننــد و  ــی تنهــا ثروتمنــدان می  تواننــد ایــن شــرایط را فراهــم  مرفــه شــهر بســیار خــوب اســت ول
ــدازه  ــا ایــن ان ــا فاوالهــا، ت ــا همزیســتی ب ــه آن هــا در مخالفــت ب ک ــه همیــن دلیــل اســت  دقیقــًا ب

کــرد؟ یک دنــده و تزلزل ناپذیرنــد. چــه  می  تــوان 
کم درآمدهــا  کــه بایــد راهــی بــرای پیونــد و انســجام ســکونتگاه های تــازه  یــک پاســخ ایــن اســت 
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گزینــی فضایــی  کــرد. جدایــی  گــون و محله هــای دیگــر پیــدا  گونا گروه هــای  ــا ســکونتگاه های  ب
)گتویــی شــدن(، خودویرانگــر و خــود تداوم دهنــده1 اســت. بانکــداری زمیــن از ســوی شــهرداری 
کــردن جغرافیایــی طبقــات  ــرای یکپارچــه  ــه ای روشــی ب ــرای مســکن یاران و به کارگیــری زمیــن ب
کــه بــرای پویــش روبه پیشــرفت بســیار ســودمند اســت. بهره منــدی شــهر از  اجتماعــی اســت 
کــه مالــکان خصوصــی مایــل بــه آن نیســتند، بورس بــازی و نگــه داری  حــق تملــک بــرای اهدافــی 
کاســته و  کنــده رویــی را  کاهــش می دهــد، پرا ــا قیمــت بیشــتر در آینــده را  ــرای فــروش ب زمیــن ب
کم درآمدهــا، مدرســه، پــارک ، بازارهــای  فضایــی بســنده بــرای اهــداف اجتماعــی ماننــد مســکن 

کارآمــوزی را فراهــم مــی آورد. کــز  کوچــک و مرا
در برزیــل از هنــگام بســته شــدن بانــک مســکن ملــی )BNH( در ســال 198۵، سیاســت ملــی 
کــه انجــام  مســکن، سیاســت تأمیــن مالــی مســکن و سیاســت شــهری برچیــده شــد. بانــک ملــی 
کارهــای بانــک مســکن ملــی را پذیرفــت، در زمینــه تأمیــن مالــی مســکن فعالیــت  بســیاری از 
کارمنــدان دولــت  نداشــت. آن هــا برنامه هــای محــدودی بــرای مســکن طبقــه بــاال، میانــه و 
ک در برزیــل، یــک  کم وبیــش در ایــن برنامه هــا ماننــد همــه دادوســتدهای امــال دارنــد ولــی 
قــرارداد وجــود دارد و در زمــان فــروش همــه بهــا به صــورت نقــدی بایــد پرداخــت  شــود. در برخــی 
کنــد و به مــرور  کــه خریــدار بــا رونــد ســاخت ســاختمان، پرداخــت را هماهنــگ  مــوارد، نیــاز اســت 

کنــد. بــا تکمیــل ســاختمان هزینــه را پرداخــت 
کــرده اســت. در  شــهرداری در برخــی پروژه هــای خــرد مســکن در اســتطاعت ســرمایه گذاری 
ــد در  ــهری جدی ــکن ش ــای مس ــی پروژه ه ــا 2008، از برخ ــال های 2004 ت ــش، در س ــگام پژوه هن
کمترین حقــوق دهک 3 تا 6  کــه هــدف آن هــا خانواده هــای دارای  کــردم  کاســیاس دیــدن  ریــو و 
کــه به جــای آپارتمان هــای  بــود. آن هــا بــر پایــه اصــول "شهرســازی جدیــد "2 طراحی شــده بودنــد 
کــم بــاال بــود. مــن بــا  کــم ارتفــاع بــا ترا گانــه، دارای ســاختمان های  بــزرگ یــا خانه هــای جدا
کــه بــرای  کاســیاس  رفتــم. ایــن مســکن ها  ژانیــرا بــرای بازدیــد دو نمونــه ازاین گونــه محله هــا بــه 

کارمنــدان دولتــی طراحی شــده بودنــد، بیــرون از شــهر بودنــد و نگهبــان داشــتند.
پــروژه ای در مرکــز شــهر ریــو بــه نــام "زندگــی در مرکــز"3، مســکن هایی بــه نــام در اســتطاعت 
کــه مــن وقتــی آن را دیــدم شــیفته آن شــدم. ســاختمان های قدیمــی فرســوده را  ســاخته بــود 
کــرده بودنــد و آپارتمان  هــای  در میــان خانه هــای زیبــا و در خیابان هــای ُپردرخــت نوســازی 
کنــار هــم وجــود داشــت، آپارتمان هــای بزرگ تــر(  گــر امــکان تجمیــع چنــد ملــک  کوچــک )یــا ا

ــد. ســاخته بودن
گرفته شــده  کم درآمدترین هــای دهــک 1 تــا 6 در نظــر  خانواده  هــای هــدف ایــن مســکن ها از 
کوچــک بــاالی ایــن دامنــه بــود، به راســتی 92 درصــد از مردمــی  بــود ولــی برتــری بــا خانواده هــای 

گذاشــته شــدند. کنــار  کــردم،  گفتگــو  کــه مــن بــا آن هــا 

1. Self-Defeating and Self-Perpetuating
2. New Urbanism
3. Morar no Centro

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو388 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

یــک  ریــو می رفتــم  در  ژوبیــم1  تــام  بین المللــی  فــرودگاه  به ســوی  ژوئــن 2009  در  هنگامی کــه 
کــه شــاید یــک برنامــه نویــن جایگزیــن برنامــه تأمیــن  گفــت  کن فــاوال بــه مــن  کســی ســا راننــده تا
ــد روز  ــود. درســت چن ــتمزد ش ــل دس ــا 3 دارای حداق ــروه 1 ت گ ــای  ــرای خانواره ــی مســکن ب مال
پــس ازآن، ایــن موضــوع در نوشــته ای در فایننشــال تایمــز2 تأییــد شــد. در دوم جــوالی 2009، 
گســترش مالکیــت  در نوشــتاری، برنامــه  دولتــی نویــن بــه نــام "خانــه مــن، زندگــی مــن "3 بــرای 
بــرای  ملــی  بانــک  نوشــتار  ایــن  پایــه  بــر  شــد.  چــاپ  ساخت وســاز  صنعــت  رشــد  و  مســکن 
کــه درآمــد پایــداری دارنــد 31 میلیــارد دالر بــرای یارانــه مســکن  کننــد  کــه ثابــت  خانواده هایــی 
ــه 20 ســاله بازپرداخــت خواهــد شــد و اهــدای  ــرد. وام هــا در اقســاط ماهان ک پرداخــت خواهــد 
ــود  ــی می ش ــرد. پیش بین ک ــد  ــل خواه کام ــن را  ــهری ای ــا ش ــی ی ــای ایالت ــوی دولت ه ــن از س زمی
کــه آیــا ایــن برنامــه در  کــه ساخت وســاز در ســال 2010 آغــاز شــود و مــن چشــم به راهم ببینــم 
کامیــاب خواهــد بــود  پاییــن نگه داشــتن اقســاط بــرای خانواده  هــای فاوالیــی بــا درآمــد پایــدار، 

یــا خیــر.4
که دولت باید: یافته های این پژوهش  در زمینه سیاست گذاری نشان می دهند 

کنــون میلیون هــا شــهروند ریــو توانایــی خریــد  گزینه هــا: بــا توجــه بــه اینکــه ا 1. نمایانــدن 
کنده رویــی۵ پیوســته فاوالهــا بــه درون جنگل هــا و مرداب هــا  مســکن رســمی را ندارنــد و پرا
ــه مســکن اجــاره ای،  ــوان تهیدســتان، از آن گون گزینه هــای دیگــر مســکن در ت عقالیــی نیســت، 
کی و تأمیــن مالــی مســکن بــرای خانه هــای تــک خانــواری و چنــد  لیزینــگ6، مســکن اشــترا
ــتر  ــاوندی بیش ــای خویش ــی، پیونده ــرایط مال ــه ش ــته ب ــت. بس ــر اس گزی ــان نا ــواری و آپارتم خان
گونــی داشــته باشــند.  گونا گــون، نیازهــای  گونا و نیــاز بــه فضــا، خانواده هــا شــاید در زمان هــای 
کارگــران )ســرپناه های موقتــی( تــا  کن  گزینه هــا می توانــد از رویکــرد مــکان  و خدمــات تــا مســا
گذرگاه هــای  کــم در  کاســیاس دیــدم تــا ســاختمان های بلنــِد مترا کــه در  مجتمع هــای آپارتمانــی 

ــون باشــد. گ گونا ــزرگ  کن ب اصلــی و واحدهــای اجــاره ای در مســا

بــرای ســرمایه  کالبــدی،  زیرســاخت های  گــر هماننــد  ا مــردم:  بــر روی  2. ســرمایه گذاری 
انســانی در فاوالهــای ریــو نیــز ســرمایه گذاری می شــد، شــرایط امــروز دیگرگــون بــود. همان گونــه 

کــه یــک ضرب المثــل قدیمــی چینــی می گویــد:

گر برای یک سال برنامه ریزی می کنید، برنج بکارید. ا
گر برای ده سال برنامه ریزی می کنید، درخت بکارید. ا

گر برای همه زندگی برنامه ریزی می کنید، مردم را آموزش دهید. ا

1. Tom Jobim International Airport
2. Financial Times
3. Minha Casa, Minha Vida
)Jonathan Wheatley( نوشــته جاناتــان ویاتلــی )Minha Casa, Minha Vida( ،" 4. بــه مقالــه "خانــه مــن، زندگــی مــن

کنیــد. )2009( مراجعــه 
5. Sprawl
6. Leasing
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ــا همیــاری  ــد ب کــه برنامه هــای بهســازی محلــه بای ــه ایــن معنــی اســت  ــا شــهر ب ســازگار شــدن ب
ــودک و  ــا مهد ک ــد ب ــا دیگــر برنامه هــا( باشــد، برنامــه می توان ــون )و هماهنگــی ب گ گونا نهادهــای 
پیش دبســتانی آغــاز شــده، بــا مــدارس ابتدایــی و راهنمایــی، دوره هــای آمادگــی بــدون هزینــه 
کارورزی بــرای مشــاغل دنبــال شــود. همــه این هــا  بــرای آزمــون ورودی دانشــگاه و آمــوزش و 
بــا پشــتیبانی نظام هــای همیــاری1، مشــاوره  و انگیــزش بــرای موفقیــت، اجرایــی خواهــد شــد.
کــه پســران 14 تــا 18 ســاله در باالتریــن  در محله هــای بررسی شــده در ایــن پژوهــش آشــکار شــد 
خطــر مــرگ هســتند و بیشــترین زمــان اوقــات فراغــت را دارنــد. مدرســه رفتــن تــا 14 ســالگی 
ــا انجــام خدمــت ســربازی در 18 ســالگی آغــاز می شــود، بنابرایــن یــک خــأ  کار ی الزامــی اســت و 
کــه قوانیــن تصویب شــده بــرای پیشــگیری از بهره کشــی  چهارســاله هســت. جــای شــگفتی اســت 
کســب تجربــه  کــردن نوجوانــان، بازدارنــده از  کار  کــودکان، به جــای جلوگیــری از  کار  از نیــروی 

گســتره قاچــاق مــواد مخــدر می شــود.2 گرایــش بــه  آن هــا و زمینــه 

کنیــم: بــر پایــه تجربــه مــن، هنگامی کــه دیــدگاه  3. اجتمــاع محلــی را در مدیریــت درگیــر 
کاربســت، مدیریــت، راهبــری و نگهــداری پــروژه به راســتی  کنان محلــه در برنامه ریــزی،  ســا
گــر مســئولیت  کمتــر خواهــد بــود. ا تأثیرگــذار باشــد، موفقیــت برنامــه بیشــتر و هزینه هــای آن نیــز 
کارهــای زندگــی و محلــه خــود احتــرام  کارشناســان  بــه آنــان ســپرده شــود و بــه آن هــا به عنــوان 
روشــن  را  اولویت هــا  به درســتی  و  بــود  خواهنــد  کوشــش گر  تصمیم گیــری  در  شــود،  گذاشــته 
کــرد. پــس آن هــا در پایــدار مانــدن پــروژه و حفــظ دســتاوردهای آن و نگهــداری ســرمایه  خواهنــد 

کوشــا خواهنــد بــود. خــود 

گزیــر اســت و ترجیحــًا  4. شــهر را بــه فاوالهــا بیاوریــم: بــودن شــهرداری در هــر محلــه بســیار نا
گرفتــه شــوند. در یــک فرآینــد، می تــوان  کار  گرداننــده بــه  اعضــای اجتمــاع محلــی به عنــوان 
کــه شــرایط ارائــه خدمــت به عنــوان نماینــدگان محلــه را  کنان عالقه منــد محلــه را برگزیــد  ســا
دارنــد. آن هــا آمــوزش می بیننــد و ماهانــه نیــز دســتمزدی دریافــت می کننــد، بــا تلفــن و اینترنــت 
کوتــاه بســیاری  بــه همــه ســازمان های شــهری دسترســی دارنــد، بنابرایــن می تواننــد در زمانــی 
کننــد. ایــن اندیشــه، چهــره دولــت محلــی را از نیــروی پلیــس  کمبودهــای محلــه را چــاره  از 
ح هــای  گــر طر ســتیزه جو بــه خدمتگــزار همگانــی و حل کننــده دشــواری ها دگرگــون می کنــد. ا
کــز مراجعــه در هــر فــاوال راه انــدازی شــود، بخــش  نویــن دفاتــر راهنمــای شــهری و اجتماعــی و مرا

ــه ایــن هــدف پیمــوده می شــود. بیشــتر راه دســتیابی ب

۵. بــه مجتمع هــا نیــز پرداختــه شــود: چــرا برنامــه "مجتمــع- بایــرو " در پروژه هــای مســکن  
کــردن آن هــا بــا محله هــای  کالبــدی، اجتماعــی و امنیتــی و یکپارچــه  کــردن شــرایط  بــرای بــه روز 
گذشــته تنهــا برنامــه دولــت در مجتمع هــا، نقاشــی و  پیرامونــی آغــاز نشــود؟ در ســی ســال 
ــه  گرفت ــده  ــا نادی ــت. ب ــات اس ــش از انتخاب ــت پی ــاختمان ها درس ــی س ــای بیرون ــزی نم رنگ آمی

1. Buddy Systems
کتبــر 2009. بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره ایده هــای  گفتگــو بــا وانــدا انجــل ادوان )Wanda Engel Aduan(، ســپتامبر 2008 و ا  .2

کنید. او، به نوشــتهWanda Engel Aduan )2006( مراجعه 
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گرایــش بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری، مجتمع هــا هرچــه  شــدن از ســوی دولــت و نبــود 
کاســتی هایی چــون فضاهــای غیرقابل دفــاع  کــه افــزون بــر آن،  بیشــتر هماننــد فاوالهــا شــده اند 
از  مجتمع هــا  ایــن  نادیده گیــری  اســت.1  کــرده  زیان بارتــر  را  مجتمع هــا  ســاختمان ها،  میــان 
کــه در مقیــاس شــهر چنــدان نمــود ندارنــد و زمینــی را  ســوی دولــت شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد 

ــرای ســازمان دهی آن هــا نیســت. ــد، بنابرایــن درخواســتی ب نیــز اشــغال نکرده ان

باالتریــن  نابســامان،  یــا  پنهــان  لوتیامنتوهــای  به تازگــی  پنهــان:  تفکیک هــای  مهــار   .6
تــازه  کــه  را دارنــد. خانواده هایــی  زندگــی  بدتریــن شــرایط  ریــو  و در  را داشــته اند  خ رشــد  نــر
کوچکــی از زمیــن در تفکیک هــای پنهــان را  درون ایــن محله هــا می شــوند، بیشــتر قطعــات 
کــه راه  باریــک و  کار این گونــه اســت  کالهبــردار خریــداری می کننــد. رونــد  از بســازبفروش های 
کوچکــی  کــه در بیشــتر مــوارد زمین هــای  کشــاورزی بــاز می کننــد  گاهــی یــا زمیــن  کــی بــه چرا خا
در میــان زمین هــای بســیار بــزرگ و پــرت و بــی رفت وآمــد هســتند. قطعــه زمین هــا بــا وعــده 
جــاده، آب، بــرق و دیگــر امکانــات رفاهــی بــه مهاجــران تــازه وارد فروختــه می شــود. هنگامی کــه 
کال هبــردار ناپدیدشــده و  پرداخــت انجــام شــد و دروغ بــودن "برگه هــای مالکیــت"2 روشــن شــد، 
خانواده هــای مهاجــر در ایــن میــان آواره می شــوند و دولــت می مانــد و خانواده هــای مهاجــری 
کرانه هــای دوردســت خدمات رســانی  کنــد یــا برایشــان تــا  کــه بایــد بــرای آن هــا ســرپناه برپــا 
گــر مالــکان زمیــن مســئولیت نظــارت بــر محــدوده زمیــن خــود را بپذیرنــد )و می توانــد  کنــد. ا
گــر دولــت نیــز از بالگــرد بــرای بازرســی  گزینــه، فــروش قطعــات زمیــن بــه شــهرداری باشــد(، ا یــک 
گــر ســودجویان نیــز بــه دســت  گیــرد و ا فاوالهــا بــرای شناســایی برپایــی تفکیک هــای تــازه بهــره 

ــد. ــش یاب کاه ــازبفروش ها  ــم بس ــه تهاج ک ــود  ــدوار ب ــوان امی ــوند، می ت ــپرده ش ــت س عدال

مهاجــران  بــرای  خــوب  برنامه ریــزی  بــدون  پیوســته:  مهاجرت هــای  پیش بینــی   .7
نورســیده، رشــد فزاینــده بــر همــه پروژه هــای بهســازی و راه حل هــای جایگزیــن حــل چالــش 
گرفــت. در چنیــن شــرایطی توجــه دوبــاره بــه رویکــرد "مــکان  و خدمــات"  مســکن، پیشــی خواهــد 
ــوان  ــوند، از ت کن ش ــا ــا س ــه زمین ه ــردم در این گون ــه م ک ــن  ــد پیش ازای ــت بای ــت. دول ــر اس گزی نا
مســکونی،  بخش هــای  بــه  آن هــا  تفکیــک  شــهر،  پیرامــون  زمین هــای  گرفتــن  بــرای  خــود 
کــز تجــاری  طراحــی و برنامه ریــزی فضــای بــاز، نیازهــای محلــه، مــدارس، زمیــن فوتبــال و مرا
کم هزینه تــر از  گذاشــتن زیرســاخت های شــهری در ایــن مناطــق بهــره ببــرد، ایــن روش  کار  و 
کنونــی اســت. خانواده هــا، ایــن خانه هــا  کــردن خدمــات شــهری و بهســازی محله هــای  فراهــم 
کــرده و بــا تأمیــن مالــی بلندمــدت، آن را  کمتریــن هزینــه خریــداری می کننــد و یــا اجــاره  را بــا 
مالــی خانــواده  بــه شــرایط  بســته  تدریجــی  به صــورت  را  می خرنــد، ســپس خانه هــای خــود 

می ســازند.3

کتاب اسکار نیومن )Oscar Newman( را با آن عنوان، ببینید کسب اطالعات بیشتر درباره فضای قابل دفاع،  1. برای 
2. Title Papers
کــه نشــان داد بــرای مهاجــران  3. برخــی از اشــکال مکان هــا و خدمــات شــامل خانه هــای اصلــی )casas embriao( در هــر قطعــه 
کوچــک اســت. بــرای پاییــن آوردن قیمــت پــروژه یــک  کــم و  کنان فاوالهــا نیــز خیلــی  گــران اســت و بــرای جــذب ســا تــازه وارد خیلــی 
کــه توســط یــک "دیــوار هیدرولیکــی " نگــه داشــته شــد و اتصــاالت آب و بــرق در آن تعبیــه می شــود. ســتون در مرکــز هــر قطعــه  بــر پــا شــده 
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کنده رویــی: ســرمایه گذاری عمومــی در ســاخت مســکن،  8. رشــد شــهری مســتقیم و پرا
گســترش  ــه سمت وســوی  ــا توجــه ب ــد همــراه ب ــر انگیزه هــای ســازندگان خصوصــی، بای افــزون ب
ــرای چنیــن  ــه خــوب ب ــی باشــد. یــک نمون ــه مشــاغل و حمل ونقــل همگان شــهری و نزدیکــی ب
کــه چندیــن زمیــن خالــی و جایــگاه  گسترشــی در ریــو، بخــش راســتای آونیــدا برازیــل1 اســت 
که جایــی امیدبخش  کهنــه را در برگرفتــه اســت. مرکزیــت آن ســبب شــده  کارخانه هــای  رهاشــده 

گزینه هــای مســکِن در تــوان فقــرا باشــد. بــرای مجموعه هــا، تعاونی هــا، مجتمع هــا و دیگــر 
کم درآمدهــا در بخــش غربــی ریــو، در پیرامــون مجتمــع  بــه نظــرم ســاخت خانه هایــی بــرای 
گســترش یافته، بســیار ضــروری  کــه به وســیله شــرکت ســیدرورجیکا دو آتالنتیکــو2  صنعتــی فــوالد 
کــه  اســت. در ایــن صنعــت یــک میلیــارد دالر ســرمایه گذاری شــده اســت و پیش بینــی می شــود 
کلــی آن ده ســال پیــش آمــاده شــده  ح  گماشــته شــوند. طــر کار  کارگــر تــازه در آن بــه  ۵0 هــزار 
کشــتیرانی  ــره  گ ــا بنــدر مــدرن ســپتیبا3را به عنــوان یــک  ــه برپایــی یــک قطــب شــهری نویــن ب ک

ــت. ــرده اس ک ــزی  برنامه ری

حق مالکیت زمین و مسکن
ــرای  ــن ب ــت زمی ــق مالکی ــه ح ک ــود  ــن ب ــدت، ای ــش درازم ــن پژوه ــه ای ــازترین یافت ــان ناس بی گم
کــه مــن در  کنونــی فاوالهــای ریــو بــاارزش نبــود. ایــن درســت وارونــه آن چیــزی اســت  کنان  ســا

ــودم. ــرده ب ک ــاع  کتــاب پیشــین خــود به شــدت از آن دف پژوهــش نخســت خــود یافتــم و در 
 ،" "افســانه حاشیه نشــینی  کتــاب  در  اشاره شــده  اجرایــی  و  راهــکار سیاســتی  برجســته ترین 
کتــاب اســت.  کــه یــک محــور بنیادیــن  کنان فــاوال بــود  کــردن مالکیــت زمیــن بــرای ســا فراهــم 
کــه تغییرناپذیــر بــه چشــم می آمــد،  ــه پنداره هایــی  ک یافتــه چشــمگیر پژوهــش تــازه ایــن بــود 
می توانــد و یــا بایــد دگرگــون شــوند. به راســتی مــن ســرخورده شــدم، چــون درســت هنگامی کــه 
سیاســت  گذاران ارزش مالکیــت زمیــن را دریافتــه بودنــد )و حتــی بــرای برخــی شــعار شــده بــود( 
و هنگامی کــه می توانســت تأثیــر تعیین کننــده ای )دســت کم در ریــو( داشــته باشــد، واقعیتــی 

نویــن پدیــدار شــد.
ایــن  گرچــه  می کنــد.  تأییــد  را  یافتــن  مشــروعیت  و  شــدن  قانونــی  ســودهای  پژوهــش  ایــن 
گیــر، بهتــر از زندگــی در محرومیــت اســت ولــی ایــن بــدان  کــه زندگــی در شــرایط فرا واقعیــت اســت 
کنان فاوالهــا مالکیــت  گــر بــدون دگرگونی هــای دیگــر شــرایط زندگــی بــه ســا کــه ا معنــی نیســت 
زمیــن داده شــود، چالــش محرومیــت آنــان چــاره شــده و به حســاب آمده انــد. دادن اســناد 
ــا  ــده، تنه ــکار ش ــی ان ــا به طور کل ــت آن ه ــق زیس ــه ح ک ــی  کناِن اجتماعات ــا ــه س ــردی ب ــت ف مالکی

یــک ژســت خالــی اســت.
کاجــو4 نزدیــک مرکــز ریــو اســت. چــون ایــن محلــه در زمین هــای  یکــی از ایــن نمونه هــا، محلــه 

1.Avenida Brasil
2. The Companhia Siderurgica do Atlantico
3. Sepetiba
4. Caju
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کــرده  کنان نیــز اســناد مالکیــت دریافــت  گرفتــه بــود، ســا گذارشــده دولــت فــدرال بــه شــهر قــرار  وا
بودنــد. درواقــع، بــا شــکوه و ســروصدای بســیار و اندکــی نمایــش، ایــن اســناد مالکیــت دســت کم 
از ســوی دو اداره بــه مــردم داده شــد. مــن بــا شــور فــراوان دفتــر یادداشــت و دوربیــن در دســت، 
کنان و مدیــران ایــن محلــه بــه راه افتــادم. ایــن محلــه در  گفتگــو بــا ســا کاجــو و  بــرای بازدیــد از 
ــه  کنان نیــز ب ــود و ســا کوچــِک دامنــه ی تپه هــا، دارای زیبایــی ظاهــری ب ــر دیگــر فاوالهــای  براب
کاجــو  رنگ آمیــزی و نگهــداری خانه هــای خــود می بالیدنــد. هیــچ نشــانه ای از تفــاوت زندگــی در 
کنان بســیار خنــده دار  بــا زندگــی در دیگــر محله هــای بــدون مالکیــت دیــده نمی شــد. از دیــد ســا
کــه هــر شــهردار می خواســت تصویــر دادن اســناد مالکیــت بــه آنــان را در روزنامه هــا نشــان  بــود 
کــه بســیار  دهــد و چشمداشــت سیاســتمداران نیــز، ابــراز سپاســگزاری بــود. آن هــا می گفتنــد 

کــه شــغل داشــته باشــند. خرســندتر خواهنــد بــود 
گرفتــن ســند مالکیــت مســکن بــرای فــرد، یــک امتیــاز بــه شــمار مــی رود ولــی در  از دیــد نظــری، 
کنان فاوالهــا چنــدان بــا ارزش نیســت. حــق مالکیــت همیشــگی  عمــل، ایــن دیگــر بــرای ســا
فــردی و جمعــی، پــس از یــک دوره مشــخص ســکونت مقرراتــی دارد ولــی تنهــا روی زمین هایــی 
بــا مالکیــت خصوصــی قابــل انجــام اســت. بســیاری از فاوالهــا پــس از برپایــی نخســتین، در 
ــرای  کنــد. امــروزه ب ــه آن هــا را بیــرون  ک ــدارد  ــرا مالــک خصوصــی ن ــدگار می شــوند، زی مــکان مان
ــا اســناد متناقــض  گاه ب هــر تکــه زمیــن، پیچیدگی هــای قانونــی مشــخص، چندیــن خواهــان و 
کاری ســاده نیســت. ایــن  کنــون ســاماندهی مالکیــت 1020 فــاوالی ریــو  وجــود دارد.1 ازایــن رو ا
کــردم، یــک چالــش بنیــادی بــود. از نزدیــک بــه 2۵  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  کســانی  موضــوع بــرای 
ســال پیــش و از هنــگام بازگشــت بــه دموکراســی، حــق بالفعــل مالکیــت یــا تصــرف2 وجــود دارد. 
کم وبیــش از ده ســال پیــش روش هــای  ک ســازی پایــان یافتــه، چــون  تــرس از بیــرون رانــدن و پا
و  شــهردار  و  بازگشــتند  سیاســی  احــزاب  هنگامی کــه  از  رســید.  پایــان  بــه  فاوالهــا  قلع وقمــع 
کن  ســا میلیون هــا  برابــر  در  جمعــی  کنــش  هــر  شــدند،  انتخــاب  مســتقیم  رأی  بــا  فرمانــدار 
کــه بــا پــروژه  گزیــری سیاســی شــد. در ســال 9۵-1994، ســرمایه گذاری هایی  غیررســمی یــک نا

کــرد. کنان را بیشــتر  فــاوال- بایــرو آغــاز شــد، احســاس امنیــت ســا
در  باز مانــده  فاوالهــای  از  )یکــی  گالــو3  کانتا انجمــن ســکنه،  پیشــین  رئیــس  کــه  همان طــور 
کنــون مالــک زمین هــای خــود هســتیم. مگــر مــا اینجــا زندگــی  گفــت: "مــا ا بخــش جنوبــی( 
ــی ارزش  ــن زمان ــی ای ــت ول ــا ارزش اس ــت ب ــناد مالکی ــتن اس ــه داش ک ــت  ــت اس ــم؟ درس نمی کنی
کــه بــا شــهری شــدن و بهبــود راســتین شــرایط زندگــی همــراه باشــد ". خبرنامــه  فدراســیون  دارد 
کنان "درخواســت زیرســاخت شــهری و خدمــات  کــه ســا انجمن هــای ســکنه، پیشــنهاد می کنــد 
کننــد در غیــر ایــن صــورت شــما بــرای  ح  شــهری را بایــد پیــش از درخواســت مالکیــت زمیــن مطــر

1.  Interview with Arlindo Daibert, Diretor do Centro de Estudos, Procuradoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro )Director of Policy Studies, Office of the Attorney General, Rio 
de Janeiro), September 2008.
2. De facto tenure
3. Cantagalo
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ــدارد."1 ــه ارزشــی ن ک چیــزی پــول پرداخــت می کنیــد 
کســانی  کــرد. هشــتاد درصــد  کنان فــاوال پیشــنهاد مالکیــت زمیــن را رد نخواهنــد  البتــه ســا
کــردم، خواهــان داشــتن مالکیــت قانونــی ملکشــان بودنــد ولــی بــه  ــا آن هــا مصاحبــه  کــه مــن ب
کــه ایــن مالکیــت مالیــات و عــوارض خدماتــی را بــر آنــان تحمیــل نکنــد، به ویــژه، چــون  شــرطی 
ک شــهری  آنــان از احتــرام و امکانــات شــهری محــروم هســتند، امــا ماننــد دیگــر مالــکان امــال

می شــوند. نگریســته 
ک چشم پوشــی می شــود  کــه نخســت از مالیــات بــر امــال یــک نکتــه اجرایــی در اینجــا ایــن اســت 
و هنگامی کــه مالکیــت داده شــد، به تدریــج مالیــات نمــودار می شــود. دومیــن نکتــه ایــن اســت 
گرفتــه شــود، آن هــا نیــز بایــد  کــه مالیــات بــر زمیــن و خدمــات از مــردم فاوالهــا  کــه هنگانــی 
کننــد. ایــن  کیفیــت خدمــات هماننــد دیگــر محله هــای شــهری را دریافــت  مجموعــه خدمــات و 
کــز بهداشــتی بهتــر و دفــع زبالــه نیســت، باالتــر از  تنهــا بــه معنــی برخــورداری از مــدارس بهتــر، مرا

ــر می گیــرد. ــر خشــونت و باج گیــری را نیــز درب آن، پاســداری در براب
کــه بــدون داشــتن مالکیــت زمیــن، توانایــی خریــد، فــروش، اجــاره یــا بــه  شــاید پنداشــته شــود 
گذاشــتن مســکن نیســت. در حالی کــه همــه ایــن معامــالت بــه شــکل فزاینــده در فاوالهــای  ارث 
کــه هــم بــه مســکن و  ک و مســتغالت در جایــی اســت  ریــو یافــت می شــود. شــکوفایی بــازار امــال

کنان رســیدگی شــود. زمیــن و هــم ســا
بیشــتر نســل نخســت مهاجــران )80  اســت. شــمار  انعطاف پذیــر  ایــن محله هــا مالکیــت  در 
درصــد از شــرکت کنندگان در پژوهــش آغازیــن( خودشــان خانه هایشــان را ســاخته اند و باوجــود 
ــواده   ــای خان ــن اعض ــد. همچنی ــک آن می دانن ــود را مال ــی خ ــد ول ــت ندارن ــناد مالکی ــه اس این ک
گســترده  آن هــا نیــز اســناد مالکیــت ندارنــد و فرزنــدان آن هــا نیــز هنگامی کــه ایــن خانه هــا را بــه 
ارث می برنــد، ســندی را در اختیــار ندارنــد. در همــه ایــن مــوارد، مــردم خــود را مالــک مســکن 
کــه فرزنــدان بزرگ ســال، تشــکیل خانــواده می دادنــد و خانــه ای را در  می دانســتند. در مــواردی 
ایــن محلــه می ســاختند یــا اجــاره می کردنــد، نمی توانســتند مالکیــت خــود را در دادوســتدها 
گاهــی دو ســوی خریدوفــروش یــک  ــه  ک کننــد. در پاســخ پرســش مــن مــردم می گفتنــد  اثبــات 
گاهــی نیــز آن هــا بــه انجمــن ســکنه  توافقنامــه دســتی می نویســند و بــر ســر آن ســازش می کننــد؛ 
کامــل فــروش پــر می کننــد و در برابــر شــاهدان آن را  می رونــد و در آنجــا برگــه ای را بــا جزئیــات 
گاهــی هــم  امضــا می کننــد و ســپس ایــن برگــه از ســوی رئیــس انجمــن امضــا و مهــر می شــود؛ 
ــه  ــه دفترخان ــرای ثبــت ب ــوی انجمــن ســکنه را ب ــده از س ــروش امضاش ــای خریدوف آن هــا برگه ه
می بردنــد ولــی ایــن برگــه به عنــوان یــک مــدرک معتبــر قانونــی نیســت و ارزش قضایــی نیــز نــدارد.
کردیــم. آن هــا بــا برگزیــدن  در پرســش های مالکیــت مســکن، مــا بــه برداشــت های مــردم تکیــه 
ــه پرســش مــا  ــا داشــتن ســند رســمی، ب گزینــه   نداشــتن ســند، ســند غیررســمی، ی یکــی از ســه 
پاســخ دادنــد. مــا توانایــی بررســی نــوع ســند رســمی یــا غیررســمی آن هــا را نداشــتیم. چــون 
برخــی افــراد از نمونــه آغازیــن و فرزنــدان آن هــا در فاوالهــا زندگــی نمی کردنــد، فرصــت درخــوری 

1. در خبرنامه Favelao از ماریو بروم )Mario Brum( در مناظره با نویسنده در 26 ژانویه 2006 نقل قول شده است.
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گونــه محلــه غیرقانونــی )فاوالهــا(، شــبه قانونــی  بــرای همســنجی شــرایط مالکیــت در ســه 
)مجتمع هــا( و بی کم و کاســت قانونــی )بایروهــا( فراهــم شــده بــود.

کلــی اثرگــذار  کــه روی نتایــج  کمتــر از آن بــود  کنان لوتیامنتوهــا بســیار  از آنجایی کــه شــمار ســا
باشــد، نــوع مالکیــت تنهــا در ســه دســته اصلــی تقســیم  شــد. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه 
ــی لوتیامنتوهــا بیشــتر هماننــد مجتمع هــا باشــد. ایــن  گ ــاره دیگــر متغیرهــا، ویژ کاوی هــا درب وا

نتایــج در نمــودار 11-1 نشــان داده شــده اســت.

کنان فاوالهــا، مجتمع هــا و بایروهــا، 2001. ســند رســمی، ســند غیررســمی، بــدون  گفتــه  شــده ســا نمــودار 11-1. مالکیــت 
ســند.

کنان بــا ســند رســمی و باالتریــن  کمتریــن درصــد ســا کــه پیش بینــی می شــد، فاوالهــا  همان طــور 
کمتریــن درصــد  کنان بــدون ســند را دارنــد. بایروهــا باالتریــن درصــد ســند رســمی و  درصــد ســا
کنان بایروهــا دارای ســند  بــدون ســند را دارنــد ولــی )وارونــه چشمداشــت( تنهــا ۵0 درصــد از ســا
کــه 22 درصــد از مــردم در بایروهــا بــدون ســند  رســمی هســتند؛ بنابرایــن، جــای شــگفتی اســت 
ــه رســمی نداشــتم. مجتمع هــا، همان طــور  هســتند. مــن چشمداشــت ایــن نتیجــه را در محل
کــه انتظــار می رفــت، جایــگاه میانــی را میــان فاوالهــا و بایروها)محله هــای شــهری( دارنــد بــه 
کمتــر و غیررســمی بــودن باالتــری را نشــان مــی داد.  وارونــه آنچــه فکــر می کــردم، مالکیــت بســیار 
گفته انــد ســند ندارنــد، شــاید اجاره نشــین  کــه  کســانی  کــه شــمار بســیاری از  برداشــتم ایــن بــود 
کســان غیــر مالــک  باشــند ولــی اجاره نشــین ها )رســمی و غیررســمی( تنهــا 1۵ - 10 درصــد از همــه 
کــه ادعــا دارنــد  کنان فاوالهایــی  کــه آیــا 20 درصــد از ســا را در برگرفتــه بــود. هنــوز روشــن نیســت 
گــر این گونــه اســت، در چــه شــرایطی ایــن ســند  مالــک مســکن هســتند، ســند قانونــی دارنــد و ا
کــه مالکیــت مســکن را  کــرده اســت. بــرای دولتــی  ــا ایــن تفاوتــی ایجــاد  کرده انــد و آی را دریافــت 
کمتــر از 40  کــه  کــرده اســت، ایــن واقعیــت  بــرای همــه آپارتمان هــای مجتمع هــا پیش بینــی 
کــه آن هــا دوبــاره  کنان دارای اســناد مالکیــت هســتند، احتمــاال ســبب شــده اســت  درصــد از ســا
کننــد. از میــان  کســی از آن ســود می بــرد، فکــر  بــه شــیوه مدیریــت مجتمع هــا و این کــه چــه 
کــه از محله هــای غیررســمی )مــورو( بــه رســمی )آســفالتو( جابجــا شــدند، نیمــی  خانواده هایــی 
کــه مالــک مســکن نبودنــد، دارای شــرایط برنامــه جدیــد "خانــه مــن، زندگــی مــن "  از آن هایــی 

بودنــد.
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جدول 11-1. تفاوت  بین نسل ها در مالکیت مسکن در فاوالها، مجتمع ها و بایروها )درصد(

نوه هابچه هامصاحبه شدگان اصلی

990فاوال

443119مجتمع

۵9444بایرو

ــش  ــای پژوه ــت، از یافته ه ــۀ مالکی ــل ها در زمین ــان نس ــانی می ــی ناهمس ــدن برخ ــن ش ــا روش ب
کــه دارای تحصیــالت باالتــر، مشــاغل بهتــر و  کــه نوه هایــی  کــردم. مــن پنداشــته بــودم  تعجــب 
گمــان اینکــه مســکن بــا اســناد قانونــی داشــته باشــند،  دسترســی بیشــتر بــه اینترنــت می باشــند، 
کــه پنــداره مــن نادرســت اســت. بــه وارونــه چشمداشــت،  بیشــتر اســت. بررســی نشــان داد 
کــه در جــدول 11-1 نیــز نشــان داده  شــده اســت، بیشــتر مصاحبه شــوندگان آغازیــن،  همان طــور  

مالــک خانــه هســتند، فرزنــدان در جایــگاه پــس ازآن قرارگرفتــه و پــس از آن نوه هــا هســتند.
کاهش یافتــه اســت.  گونــه نمونــه  مالکیــت مســکن از یــک نســل بــه نســل پــس ازآن، در هــر ســه 
کــه از  کــه در مجتمع هــا و بایروهــا زندگــی می کردنــد  کســانی بــود  کاهــش در میــان  بیشــترین 
کــم مالکیــت  کاهــش یافتــه اســت. ســهم بســیار  ۵9 درصــد بــه 44 درصــد و ســپس بــه 4 درصــد 

مســکن در فاوالهــا در همــان ســطح نامطلــوب  مانــده اســت.
کاهــش میــان نســلی در مالکیــت را  بــا شــناخت شــرایط خانواده هــا، به خوبــی چرایــی ایــن 
می تــوان دریافــت. بســیاری از فرزنــدان و نوه هــا تــوان پس انــداز و نقدینگــی بایســته بــرای خریــد 
کــه خریــد مســکن، نیازمنــد پرداخــت نقــدی اســت و سیســتم  ــا اجــاره مســکن را ندارنــد، چرا ی
رهــن مســکن هــم در دســترس آن هــا نیســت. بــرای نمونــه، چهــار دختــر مارگاریتــا و نــوه پســری 
کوبــی، یکــی از دختــران نیلتــون، پســر زی کابــو و نــوه دختــری  او، همــه ی فرزنــدان و نوه هــای جا
او، پســر ژانیــرا و نــوه دختــری اش، همگــی بــا پدرومــادر یــا پدربــزرگ و مادربــزرگ خــود زندگــی 
می کننــد. برخــی از آن هــا، ماننــد دایانــا، هنــوز دانش آمــوز هســتند؛ دیگــران، هماننــد ســابرینا، 
کــه درآمــد خوبــی دارنــد، خانــه  کرده انــد و موفق تریــن آن هــا، ماننــد پاتریشــیا  کار  ــازه آغــاز بــه  ت
کــه بــه بایروهــا، در بخــش رســمی رفته انــد،  کرده انــد. از میــان هم نســل های پاتریشــیا  اجــاره 

ــد. کرده ان ــه اجــاره   20 درصــد خان
کــه بــر پایــگاه  کنــدوکاو مالکیــت، تأثیــر قابل مالحظــه ای اســت  شــاید روشــنگرترین یافتــه در 
کــه در نمــودار 11-2 نیــز نشــان  اجتمــاع اقتصــادی در هــر نــوع از محله هــا دارد. همان طــور 
ــی  ــر اســت ول ــکان بدت ــا مال داده  شــده اســت، در فاوالهــا وضعیــت مســتأجران در همســنجی ب
)کــه اســناد  )کــه مــدارک دارنــد( و مالــکان رســمی  ناهمســانی میــان مســتأجران غیررســمی 
کــه مجتمع هــا  گســترده اســت و ایــن ناهمســانی هنگامــی بدتــر می شــود  مالکیــت دارنــد(، بســیار 

ــزوده شــوند. ــه آن اف ــز ب و بایروهــا نی
کــه مالــک رســمی در محله هــای قانونــی هســتند،  کســانی  کــه  هــم  ســنجی ها نشــان می دهــد 
ــد  ــوان خری ــالت و ت ــد، تحصی ــری دارن ــازات باالت ــی، امتی ــادی اجتماع ــاز اقتص ــاخص امتی در ش
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کافــی زندگــی می کننــد ولــی ایــن هــم  ســنجی ها، چیــزی  کم وبیــش باالتــری دارنــد و در فضــای 
کــه در بیشــتر زمینه هــا در نقطــه  کســانی  گفتگــو  بــا  دربــاره علــت آن بــه مــا نشــان نمی دهــد. مــا از 
کــه توانایــی خریــد مســکن در بایروهــا )محله هــای شــهری(،  مقابــل هــم بودنــد، دریافتیــم 
بــاال  بــرای  گام  نخســتین  دادنــد،  انجــام  هلیوگرانــده  و  کوبــی  جا زی کابــو،  کــه  کاری  ماننــد 
رفتــن از نردبــان پیشــرفت اجتماعی-اقتصــادی اســت و زندگــی در آنجــا، ســودهای بیشــتری 
کــه "توانگــر یــا  را فراهــم مــی آورد. ســرانجام اینکــه، همســانی چشــمگیری در ایــن دیــدگاه هســت 

کــه پــول داشــته باشــی". تهیدســت ]فرقــی نــدارد[ ایــن خــوب اســت 

در  غیررســمی  و  رســمی  مســتأجران  و  مالــکان  میــان   )SES( اقتصادی-اجتماعــی  امتیــاز  ناهمســانی های   .2-11 نمــودار 
فاوالهــا، بــر اســاس نمونــه تصادفــی جدیــد 1200 خانــوار در محله هــای مــورد مطالعــه، 2003.

یکــی  اســت.  فقــر چالش برانگیــز  از  رهایــی  مالکیــت مســکن در  و  زمیــن  ارزش  پرســمان  امــا 
بــه  پرداختــن  بــرای  بین المللــی  توســعه  ســازمان های  و  دانشــگاهیان  اصلــی  برهان هــای  از 
کــه از خانه هــای خــود  کــه داشــتن مالکیــت، مــردم را توانمنــد می کنــد  مالکیــت ایــن اســت 
ــاره فاوالهــای ریــو نادرســت  ــد. ایــن اســتدالل درب گرفتــن وام بهــره ببرن ــرای  به عنــوان وثیقــه ب
کننــد. ایــن امــر تنهــا بــه ریــو محــدود  اســت. مــردم آنجــا دوســت ندارنــد خانه هــای خــود را وثیقــه 
کینگســتون2 در  گرایــش هماننــدی را در محله هــای فرودســتان یاردهــا1 در  نیســت. مــن نبــود 
کمپونگــز۵ در  کونــدو4 در اســتانبول؛  َگــَج  آیــرس؛  جامائیــکا؛ ویــالس ِد میســریا3 در بوینــوس 
ــگاره  ــدم. ان ــز دی ــی نی ــا بمبئ ــی ت ــای نایروب ــل و حلبی آباده ــگ    بارونــگ6 در مانی ــا، بارون کارت جا
ــارور می کنــد، در میــان  کارآفرینــی8 را ب ــه، ســرمایه و روحیــه  ــه مالکیــت خان ک ــدو دســوتو7  هرنان

1. Yards
2. Kingston
3. Villas De Miseria

که یک شبه و بدون اجازه برپا می شوند. )مترجمان( Gececondu .4: این لغت ترکی به معنی خانه هایی 
5. Kampungs
6. Barong-Barong
7. Hernando de Soto
8. Hernando de Soto (2000)
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کــه در  ــه مــن، مردمــی  ــه تجرب ــر پای گیــر نیســت. ب گســترده فرا همــه تهیدســتان شــهری به طــور 
کــه از باارزش تریــن دارایــی خــود به عنــوان وثیقــه  حاشــیه زندگــی می کننــد، حاضــر نیســتند 
کننــد. چــون سرچشــمه درآمــد بادوامــی نیــز ندارنــد، نمی توانــد از  بــرای دریافــت وام اســتفاده 

ــد. ــاط برآین ــت اقس ــده پرداخ عه
کوچــک  بــه  همیــن دلیــل، محله هــای فرودســت ریــو عالقــه چندانــی بــه دریافــت وام هــای 
ــع  ــه در ایــن پژوهــش از مناب ــراد نمون ــند. اف ــه دریافــت آن می باش ــم حاضــر ب ک ــیار  ــد و بس ندارن
خ بهــره در بخــش رســمی  کــه نــر گفتنــد  گــون رســمی و غیررســمی وام می گرفتنــد. آن هــا  گونا
بســیار باالســت و آن هــا تــوان پرداخــت به موقــع بــه مؤسســات مالــی بخــش رســمی را ندارنــد و 
گرفتــن  ــا ریســک از دســت دادن خانه هــای خــود وام بگیرنــد. دلیــل اصلــی وام  نمی خواهنــد ب
کــه بــرای "تأمیــن  گــروه نمونــه پژوهــش، اقــدام بــرای "بازپرداخــت دیگــر وام هــا " بــود  ایــن 
گرفته شــده، بــرای ایجــاد  کمتــر از یــک درصــد از وام هــای  گرفتــه بودنــد.  نیازهــای اولیــه زندگــی " 

کســب وکار جدیــد یــا بهســازی مســکن به کاربــرده می شــد.
ایــن درهــم تنیدگــی شــهر رســمی و غیررســمی، قانونــی و غیرقانونــی، روا و نــاروا، واقعیــت زندگــی 
کارشناســان و ســازمان های خارجــی، جســتار  گــر مالکیــت از ســوی  تهیدســتان شــهر ریــو اســت. ا
کــه بــه اهــداف  بــا ارزشــی انگاشــته می شــود، روش هــای بــه دســت آوردن آن بــرای مردمــی 
کــه داده هــای  مؤسســات و ادارات دولتــی بدگمــان هســتند بایــد "آســان " باشــد. همان طــور 
خ مالکیــت قانونــی مســکن در مجتمع هــا و بایروهــا و نیــز در فاوالهــا پاییــن  بــاال نشــان  داد، نــر
گســترده تر "حــق بــه  اســت. مــوارد در پیونــد بــا مالکیــت زمیــن و مســکن را نمی تــوان از مفهــوم 
کســانی خدمــات ارائــه می شــود؟ و  کســی اســت؟ و بــرای چــه  کــرد. شــهر بــرای چــه  شــهر " جــدا 

کســی اســت؟ ســودهای خدمــات ارائه شــده بــرای چــه 

کار، درآمدزایی شغل، 
کمک رســانی چندجانبــه ماننــد بانــک جهانــی، بانــک  درحالی کــه رویکــرد اصلــی ســازمان های 
توســعه بیــن آمریــکا، برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد و ائتــالف شــهرها1، ســازمان ها و 
دولت هــای محلــی، ایالتــی و ملــی بــر روی بهســازی ســکونتگاه های غیررســمی و ســاماندهی 
کنان فاوالهــا بــه شــغل و به طورکلــی درآمدزایــی یــا "معیشــت "2 اســت.  زمیــن اســت امــا توجــه ســا
ــی  ــه توانای ــهر ب ــای ش ــر محله ه ــا دیگ ــا ب ــدن آن ه ــه ش ــه یکپارچ ک ــت  ــن اس کنان روش ــا ــرای س ب
ایجــاد درآمــد آن هــا، بیشــتر از طراحــی مهندســی محلــه بســتگی دارد. آن هــا از انــگ و داغ ننــگ 
کنــون،  ــد. ا ــج می برن ــا خدمــات شــهری رن ســکونت در فاوالهــا، بیــش از نبــود ســند مالکیــت ی
فاوالهــا بــازار بســیار خوبــی بــرای مصــرف جمعــی و فــردی خدمــات شــرکت های خصوصــی 
کارگــری  کــه چــرا فاوالهــا نمی تواننــد یــک محلــه درخــور  هســتند؛ امــا دلیــل درســتی وجــود نــدارد 

کارگــران باشــند. و یــا محلــه ای بــرای 

1. Cities Alliance
2. Livelihoods
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هیــچ تجربــه جمعــی1 هماننــد بهســازی فاوالهــا، بــرای اشــتغال نیســت. ایــن نکتــه درک شــده  
کــرد. رکــود اقتصــاد  کــه چــه بایــد  کار، برجســته ترین نیــاز اســت امــا روشــن نیســت  کــه  اســت 
کم درآمــد افــزوده اســت و ایــن مشــکل تنهــا در  جهانــی، میلیون هــا نفــر را بــه افــراد بیــکار یــا 

ــا ویــژه شــهر ریــو نیســت. ــو ی فاوالهــای ری
کارآفرینــی در شــهر، برخــی بــه بهره گیــری از مزیــت نســبی2 شــهر اشــاره دارنــد و برخــی  بــرای 
کار بــرای بخش هــای اقتصــادی روبــه رشــد را یــادآور  دیگــر نیــز راه هــای آماده ســازی جوینــدگان 
و  بــرای بخــش خصوصــی  را  گیــر  فرا انگیــزه  بایــد  بخــش عمومــی  راســتا،  ایــن  می شــوند. در 

کنــد. همچنیــن بــرای شــهروندان طردشــده فراهــم 
کمتــر اســت،  کــه هزینه هــای تولیــد در بیــرون از ریــو بســیار  از دیــد راهبــردی ، آیــا در شــرایطی 
فناوری هــای  از  نگرفتــن  بهــره  آیــا  اســت؟  کارســاز  تولیــدی  مشــاغل  نگهــداری  در  کوشــش 
کســب وکار، می توانــد بیــش از  کار در بخــش تولیــد، ساخت و ســاز و یــا  صرفه جویــی در نیــروی 
ــب وکار  کس ــاز  ــرای آغ ــرمایه گذاری ب ــد س ــی نیازمن کارآفرین ــوان  ــا ت ــد؟ آی ــذر باش ــکار زودگ ــک راه ی
کار بــه  کاهــش ســن قانونــی  تــازه اســت؟ افزایــش حداقــل دســتمزد )کــه در برزیــل انجــام شــد( یــا 

ــه حاشــیه  رانده شــده اســت؟ ــراد ب ــان اف ــه زی ــا ب ســود ی
کارگــر را بــه  کارفرمایــاِن در جســتجوی  کتیکــی، چگونــه می تــوان افــراد دارای مهــارت  و  از دیــد تا
کارآمــوزی می تواننــد  هــم پیونــد داد؟ چگونــه آموزشــگاه های فنــی و   حرفــه ای و برنامه هــای 
کــرد،  گــر بتــوان مهارت هــا و نیازهــا را هماهنــگ  کنــد؟ و حتــی ا کار را بــرآورده  کارفرمــا و بــازار  نیــاز 
ــه نشــان دهنده محلــه زندگــی اســت،  ک ــاوال و ریخــت شــخص  ــِگ یــک آدرس ف ــرای زدودن ان ب

کــرد؟ ــوان  چــه می ت
برخــی راهکارهــای "فقــر مــدار "3 پیامدهــای ناخواســته ای را داشــته اند. بــرای نمونــه، افزایــش 
کــه  کرامــت پایــه ای اســت، مایــه آن  شــد  گامــی در راســتای  کــه  حداقــل دســتمزد در برزیــل 
کــه از جایــگاه رســمی بــه  کارشــان را از دســت بدهنــد و برخــی دیگــر نیــز  شــمار فراوانــی از مــردم 

کارگــری بی بهــره  شــوند. کننــد و از حقــوق و حمایت هــای  غیررســمی پســرفت 
کارفرمایــان از خدمتــکاران و پرســتاران و  کشمکشــی دیرپــا بــرای جلوگیــری از بهره کشــی  پــس از 
کار خانگــی در ســال 1989 در ریــو نمــود رســمی  گونــه ای میــراث بــرده داری،  از میــان برداشــتن 
یافــت. خدمتــکاران خانگــی از حــق حداقــل دســتمزد، مرخصــی بــا حقــوق یک ماهــه و حقــی بــا 
کــه بــه معنــی پرداخــت حقــوق یــک مــاه اضافــی در پایــان ســال  نــام "ســیزدهم " برخــوردار شــدند 
کــودکان خــود(  کــه پیش تــر خدمتــکاری )بیشــتر همــراه بــا  بــود. بنابرایــن، بســیاری از خانواده هــا 
کــه بــا آن هــا زندگــی می کــرد، دیگــر خدمتــکار را بــرای یــک روز در  به صــورت تمام وقــت داشــتند 
کــه در فاوالهــا زندگــی می کردنــد، بایــد بــرای  کار می گرفتنــد؛ بنابرایــن بســیاری از زنانــی  هفتــه بــه 
ک بــا دیگــر خدمتــکاران بــه  کار در چهــار روز دیگــر و از دســت نــدادن اتــاق رایــگان و خــورا یافتــن 
کودکانشــان همــه هفتــه بتواننــد زندگــی خــود را بگذراننــد، افــزون بــر ایــن،  رقابــت بپردازنــد تــا بــا 

1. Cumulative Experience
2. Comparative Advantage
3. Pro-Poor

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



399بـازخـوانـی سیـاست عمـومـی

کودکانشــان در آموزشــگاه های خــوب را  ــام  کارفرمــا و ثبت ن ــردن نشــانی  کار ب ــه  شــاید امــکان ب
نیــز از دســت می دادنــد.

کار بــه 18 ســال، نیــز دارای پیامدهــای ناخواســته هماننــدی بــود،  قانــون افزایــش ســن قانونــی 
ــرد.  ک ــای درآمــد را بیشــتر  ــاِن جوی ــرای جوان کار قاچــاق مــواد مخــدر ب ــه  گرایــش ب ــه  ــرای نمون ب
کــه جنبــش جهانــی علیــه بیگاری خانه هــا1  کــرده  به تازگــی نوشــتاری در نیویورک تایمــز بیــان 
یــک  کار در  زبالــه،  گــردآوران  بــرای  ناســازگار اســت.3  کامبــوج2  زبالــه در  گــردآوران  بــا منافــع 
ــوان  ــا بــود. چگونــه می ت ــا دســتمزد مشــخص یــک روی بیگاری خانــه، دور از تابــش خورشــید و ب
کار را بــا ایــن موضــوع  کــودکان، یــا بهبــود شــرایط  مســائل جهانــی دســتمزد مناســب، حفاظــت از 
گاهــی بــه  ســخت تر شــدن شــرایط بــرای نیازمندترهــا  آشــکار تطبیــق داد؟ در واقــع ایــن اقدامــات 

می انجامــد.
کنان محلــی بیــکار،  کــه می دانــم، هیــچ اولویتــی بــرای ســا کمیتــه اقــدام سیاســی4  تــا آنجایــی  در 
کــه  تعییــن نشــده بــود و نیــز بــرآوردن نیــاز از فروشــندگان محلــی نیــز پیشــنهاد نشــده اســت 
کمیتــه اقــدام سیاســی از ســال 2007،  کارهایــی می توانــد برآینــد خوبــی داشــته باشــد.  چنیــن 
کــه  هنگامی کــه برزیــل مــازاد و انباشــت فراوانــی بــرای ســرمایه گذاری فراهــم آورده بــود، آغــاز شــد 
در آن بســیار بلندپروازانــه نویــد ســاخت یک میلیــون مســکن نــو را تــا ســال 2011 داد. آشــفتگی 
اقتصــادی ســال9-2008، بازدارنــده ای بــرای پیگیــری ایــن برنامــه شــد ولــی اندکــی پــس ازآن 
کــه ایــن برنامــه پیگیــری خواهــد شــد و مشــاغل ایجادشــده در شــهرها نیــز بــرای  گفتــه شــد 

ــود. تهیدســتان شــهری خواهــد ب
کار در برزیــل  کار "۵ بــرای آماده ســازی نیــروی  از ســال 2004 یــک برنامــه ملــی بــه نــام "نخســتین 
گام برجســته در راه  کــه در برابــر آســیب بودنــد، یــک  کار بــرای جوانانــی  راه انــدازی شــد. یافتــن 
کــه مجالــی بــرای داشــتن پیشــینه  اشــتغال آینــده آن هــا بــه شــمار مــی رود، به ویــژه بــه ایــن دلیــل 
کــه پیش نیــاز مشــاغل آینــده به ویــژه در بخــش رســمی اســت. ایــن برنامــه  کاری فراهــم می  شــود 
کــه  کار شــدن جوانــان فراهــم شــده بــود  بــرای دوره پایــان مدرســه و یــا تــرک تحصیــل و جویــای 
گزینه هــای  گروه هــای مــواد مخــدر بــود، زیــرا در نبــود  در ایــن هنــگام بیــم پیوســتن جوانــان بــه 

گزینــه جوانــان بــود. جایگزیــن ایــن تنهــا 
ناهــار  و  جابجایــی  هزینه هــای  و  دســتمزد  شــرکت کنندگان  بــه  کار،  نخســتین  برنامــه ی  در 
ــز  ــر دوش ســازمان های غیردولتــی غیرمتمرک کاربســت برنامــه در هــر شــهر ب پرداخــت می شــد. 
گســترش  بــا  تــا  شــد  فعــال  غیردولتــی  ســازمان   یــک  شــهری  منطقــه  هــر  در  ریــو،  در  بــود. 
کننــد و پــس ازآن  کاربســت برنامــه را فراهــم  برنامه هــای آموزشــی و دوره هــای خــود، زمینــه 

کاری بد استثمار می شوند. )مترجمان( کارگران در شرایط  که در آن  کارگاه هایی   :Sweatshops .1
2. Cambodia
3. نیــکالس دی.کریســتف )Nicholas D. Kristof(، )2009(. فیلــم مســتند، رویاهــای زبالــه )Garbage Dreams(، ایــن 

ح می کنــد. ــاره زبالیــن )Zabaleen( قاهــره مطــر موضــوع را درب
4. PAC: Political Action Committee
5. Primeiro Emprego (First Job)
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ــر  کــه آموزش هــای جوانــان ب رویکردهــای جایگزیــن ارزیابــی شــود. چالــش بنیادیــن ایــن بــود 
کاری نبــود،  کنونــی نبــود. وقتی کــه هیــچ پیشــنهاد   پایــه نیــاز مشــاغل تولیــدی و خدماتــی 
مشــاغل  دیگــر  یــا  فســت فود  زنجیــره ای  فروشــگاه های  در  غ التحصیــل  فار دانش آمــوزان 
از  گــر  ا می آورد نــد.  روی  مخــدر  مــواد  قاچــاق  بــه  یــا  و  می شــدند  کار  بــه  مشــغول  کم درآمــد 
کــه بــه چــه مهارت هایــی نیــاز دارنــد یــا چــه فرصت هــای  کارفرمایــان نظرخواهــی  شــده بــود 
ــه  ک ــد  ــرورش ده ــی را پ کارآموزان ــت  ــه می توانس ــد، برنام ــده دارن ــتخدام در آین ــرای اس ــغلی ب ش

نیازهــای آن هــا را بــرآورده ســازد.
بیشــتر  می گوینــد،  برنامــه  ایــن  آموزش دهنــدگان  چنانکــه  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  دشــواری 
ــه یادگیــری مهارت هــای ارائه شــده )عکاســی،  ــد، ب کرده ان ــام  کالس هــا ثبت ن ــه در  ک ــی  کارآموزان
کســب وکار( عالقــه ای ندارنــد و آن هــا تنهــا  آرایشــگری و مراقبــت ناخــن، حســابداری و یــا آغــاز 
بــه  برنامــه  ایــن  آموزنــدگان  از  یکــی  کالس  هــا شــرکت می کننــد.  در  دریافــت دســتمزد  بــرای 
کالس او، تنهــا 3 یــا 4 تــن بــه آمــوزش توجــه  کارآمــوز شــرکت کننده در  کــه از 2۵  گفــت  مــن 
گــردآوردن صدهــا جــوان از فاوالهــا و  نشــان می دهنــد. یــک از راه هــای چیرگــی بــر ایــن چالــش، 
کامیابــی آن هــا در تلویزیــون و اجتماعــات  مجتمع هــا در یک رشــته از مشــاغل و نشــان دادن 
کــه  کار قاچــاق مــواد بودنــد، می گفتنــد  کــردم درگیــر  گفتگــو  کــه بــا آن هــا  اســت. بیشــتر جوانانــی 
کار "شایســته "1 داشــته باشــند. آن هــا به خوبــی مهارت هــای  کــه یــک  آن هــا ترجیــح می دهنــد 
گزنــد مــرگ زودهنــگام جوانــان در  موردنیــاز بــرای مشــاغل شایســته را می شــناختند و نیــز از 

گاهــی داشــتند. باندهــای قاچــاق آ
برنامه هــای تکمیلــی مــدارس بــرای جوانــان فاوالهــا رو بــه افزایــش اســت.2 در ســال 200۵ از 
گذاشــته بــود.  کــه مجلــه ســرگرمی آن را بنیــاد  کــردم  برنامــه ای بــه نــام "پــروژه تشــویق "3 بازدیــد 
ایــن برنامــه از پشــتیبانی شــرکت های خصوصــی اســتفاده می کــرد. ایــن ســرمایه گذاری مشــترک 
کــه جوانــان از هفــده  در انبــار رهــا شــده ای نزدیــک پایانــه مرکــزی اتوبــوس شــهری انجــام شــد 
کیفیــت خــوب در زمینه هــای هنــر  فــاوال بــه آن دسترســی داشــتند. ایــن مرکــز آموزش هایــی بــا 
و صنایع دســتی، موســیقی و رقــص، درودگــری، دوزندگــی و قــالب دوزی ارائــه می کــرد. ارزش 
گزینــه دیگــری به جــای برگزیــدن  کــه بــه صدهــا و شــاید هــزاران جــوان،  ایــن برنامــه در آن بــود 

خریدوفــروش مــواد مخــدر ارائــه می کــرد.
بــا  نیــز  و  دهنــد  انجــام  ســودمند  کارهــای  آن  در  کــه  دارنــد  رفتــن  بــرای  جایــی  آنــان 

1. Decent
2. مــدارس برزیلــی روزانــه دو نوبــت برگــزار می شــوند؛ بچه هــا در صبــح یــا بعدازظهــر در مدرســه حاضــر می شــوند. بــرای نصــف 
کــه منجــر بــه از دســت رفتــن فرصت هــای آمــوزش و بــه وجــود آمــدن مشــکالت زیــادی  کمــی انجــام می شــود  کار  روز دیگــر آن هــا، 
کامــل در  کــه به طــور   CIEPS کــرد ایــن شــرایط را بــا ایجــاد مــدارس می شــود. هنگامی کــه بریــزوال فرمانــدار ایالــت ریــو بــود، تــالش 
کــه ایــن خدمــات دربرگیرنــده تأمیــن غــذا، امکانــات ورزشــی، ناهــار )بچه هــا بیشــتر در  خدمــت دانــش آمــوزان بودنــد، تغییــر دهــد 
ــاختمان های  ــود. س ــروری ب ــتی ض ــای بهداش ــا دوش و مراقبت ه ــراه ب ــل دار هم ــای قف ــتند(، رختکن ه ــرم داش گ ــذای  ــول روز غ ط
کــه دیگــر  بــود  کــم درآمــدی  ح مــدرن ویــژه به منظــور رفــع نیازمندی هــای دانش آمــوزان خانواده هــای  بــا طــر جدیــد مدرســه 

بچه هــای شــهر به طورمعمــول آن هــا را داشــتند.
3. Project Applause
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دل بســتگی  حــس  ایــن  و  باشــند  داشــته  پیونــد  نیــز  کارآفرینــان  و  سرشــناس  هنرمنــدان 
بالقــوه،  کارفرمایــان  کــه  می شــد  برپــا  نیــز  اجراهایــی  و  جشــن ها  برمی انگیخــت.  را  آن هــا 
اســتعدادیاب ها1، پشــتیبانان مالــی دولتــی و شــرکتی و همــه مــردم بــه آنجــا دعــوت می شــدند. 
پشــتیبانی  و  کمــک   بــا  هنــوز  تشــویق(  )خانــه  آپالســو2  گالپائــو  مــن  گاهــی  آ واپســین  بنابــر 

پابرجاســت. خصوصــی  شــرکت های 
اســت.  کــرده  جلــب  خــود  بــه  را  جوانــان  توجــه  فاوالهــا  در  محلــی  نوآورانــه ی  برنامه هــای 
کارزینهــو؛ برنامه هــای آمــوزش  اســتودیوهای آمــوزش فیلــم و مدیریــت وب ســایت در فــاوالی جا
گــروه تئاتــر نئوس دومــورو۵ در ویدیــگال؛  رایانــه، هنــر و پخــت نــان رودا ویــوا3 در فــاوالی بــورل4؛ 
گروه هــای  گــروه پژوهــش سرشــماری، دوره هــای آمادگــی ورود بــه دانشــگاه، آمــوزش زبــان، 
ــر  ــاره؛ و دیگ ــع م ــاره6 در مجتم ــدام م ــش و اق ــز پژوه ــیله مرک ــده به وس ــی ارائه ش ــری- فرهنگ هن

کــه شــرکت کنندگان بــا انگیــزه در آن شــرکت می کننــد. برنامه هــای هماننــدی 
کنان فــاوال  گروهــی از ســا کــه ســال ها از ســوی  راهبــرد اقتصــاد محلــی بــرای مــن چشــمگیر بــود 
کســب وکار و ســازمان های غیردولتــی  ســیداِد دئــوس بــا همــکاری متخصصــان متعهــد، مدیــران 
اجــرا شــده بــود. آن هــا یک رشــته از نشســت های دو هفتــه یک بــار بــا نــام "اندیشــیدن اجتماعــی 
آزاد "7 را در مرکــز ریــو در دفتــر بانــک پس اندازهــای فــدرال برگــزار می کردنــد. در هــر نشســت، 
ــه  ــروه، ســخنرانان را ب گ ــد  ــاره بااهمیت تریــن زمینه هــا از دی پــس از انجــام پرســش و پاســخ درب
گفتگــو  کــه ســطح  کــردم  ارائــه نظــرات خــود دعــوت می کردنــد. مــن در نشســت هایی شــرکت 
گونــه ای  بســیار بــاال، زنــده و پیچیــده بــود. هیــچ پیشــنهادی از ســوی آن هــا رد نمی شــد. ایــن 
می شــدند  گرفتــه   جــدی  دعوت شــدگان   همــه  و  می شــد  برشــمرده  مشــترک  ســرمایه گذاری 
کــه در ســال  کارهــای اجتماعــی عملــی می شــد. واپســین بــاری  و ایده هــای آن هــا در شــکل 
کوچــک فراوانــی در زمینــه درآمدزایــی  کــردم، آن هــا پروژه هــای  2007 در ایــن نشســت ها شــرکت 
ک، دوزندگــی و تعاونی هــای تولیــد شــیرینی، نمایشــگاه های صنایع دســتی  ماننــد تولیــد پوشــا
کــرده  کــرده بودنــد. آن هــا برنامه  ریــزی  کاالهــای ارزان قیمــت یــا دســت دوم  محلــی را آغــاز  و بــازار 
گروه هــای حمایــت از زنــان  کــه  کوچکــی  کســب و کارهای  کــه یــک انبــار رهاشــده را بــرای  بودنــد 
کــه ایــن  کننــد. آن هــا بــا انجــام دادن، یــاد می گرفتنــد، همان طــور  راه انداختــه بودنــد خریــداری 

ضرب المثــل چینــی می گویــد:

گر به من بگویی، فراموش می کنم. ا
گر به من نشان دهی، ممکن است به یاد آورم. ا

کنی، خواهم فهمید. گر مرا درگیر  ا

کشف و استخدام می کنند. )مترجمان( کار مخصوصی  که اشخاص الیق و بااستعداد را براى  کسانی   :Talent Scouts .1
2. Galpão Aplauso
3. Roda Viva
4. Borel
5. Nós do Morro
6. Centro de Estudos e Ações Solidarias da Mare یا )Mare Solidarity Action and Study Center)
7. Free Social Thinking
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در  غیردولتــی  رویکــرد  یــک  هســت،  نیــز  دیگــر  درجاهــای  درآمدزایــی  پیروزمنــد  الگوهــای 
کارگــران ســکونتگاه های غیررســمی بــا نیازهــای شــغلی خانواده هــا و  بنگلــور1 بــا پیونــد دادن 
کارگــران را از راه  ــان و  کارفرمای کار "2  کامیابی هایــی داشــته اســت. "شــبکه نیــروی  کســب و کارها 
کار، دسترســی  کارگــران بــرای یافتــن  یــک مرکــز ارتبــاط اینترنتــی بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد. 
کمــی را پرداخــت  کارت شناســایی، حــق عضویــت بســیار  بــه آمــوزش، دسترســی بــه بیمــه و 
گواهی نامه هــای معتبــر  گرفتــن  کــردن حســاب بانکــی و  کارت شناســایی توانایــی بــاز  می کننــد. 
کار فرســتاده   کاری از راه پیامــک بــرای اعضــای شــبکه نیــروی  را بــه آن هــا می دهــد. فرصت هــای 
ــا عضــو شــدن  ــران ب کارگ می شــود  و مــردم عالقه منــد و آمــاده بی درنــگ پاســخ می دهنــد. ایــن 
در یــک نهــاد شناخته شــده، می تواننــد دســتمزدهای باالتــری را در برابــر جاهــای دیگــر دریافــت 
کارگاه هایــی را  ــر عضــو دارد و  کارگ ــه پنــج هــزار و صــد  کنــون نزدیــک ب کار ا کننــد. شــبکه نیــروی 

بــرای آمــوزش بیــش از 900 نفــر راه انداختــه اســت.3
و  انگلســتان  در   ۵" مقتدرســازی  "مناطــق  و   4" کســب و کار  "مناطــق  ایــده  بــا  شــاید  نیــز  ریــو 
ایاالت متحــده ســازگار باشــد. ایــن ایــده دربرگیرنــده انگیــزش شــرکت ها بــرای ســرمایه گذاری در 
کاهــش  کــه در مناطــق ســرمایه گذاری، انگیزه هــای مالــی ماننــد  کم درآمــد اســت  محله هــای 
مالیات هــا و قوانیــن معافیــت مالیاتــی فراهــم شــده و در مناطــق مقتدرســازی، شــرکت ها بــرای 
کم درآمــد هــدف، مشــوق اعتبــار اســتخدامی )اعتبــار دســتمزد(  اســتخدام هرکســی از محله هــای 
دریافــت می کننــد. ایــن برنامه هــا بــرای رشــد اقتصــادی هدف گــذاری شــده و اســتخدام را در 
کامیابــی فراوانــی را بــه دســت آورده اســت.6 کــه  مناطــق روبــه افــول  درون شــهری دنبــال می کنــد 
اســت،  بــوده  ســودمند  جاهــا  برخــی  در  به خوبــی  کــه  رویکــرد  یــک  اشــتغال،  زمینــه  در 
ارتباطاتــی  زیرســاخت های  و  رایانــه  دانــش  کار،  نیــروی  آمــوزش  در  هنگفــت  ســرمایه  گذاری 
شــامل تأمیــن اینترنــت بیســیم رایــگان در مناطــق هــدف اســت. آنــدره اورانــی7 هنگامی کــه 
معــاون دوره نخســت شــهردار ســزار مایــا8 بــود، برنامــه ای از ایــن نــوع را بانــام "ریــو آنالیــن"9 
کــرد ولــی در زمــان شــهردار پــس ازآن، ایــن زمینــه پیگیــری نشــد.10 مــن در ژوئــن 2009، در  آغــاز 

1. Bangalore
2. LabourNet
3. Brian English, personal communication, January 22, 2009.
4. Enterprise Zones
5. Empowerment Zones
6. ســر پیتــر هــال )Sir Peter Hall( ایــن مفهــوم را در ســال 1979 در زمــان دولــت توچــر )Thatcher(، بــا الهــام از مناطــق آزاد 
 )R-NY) (Jack Kemp( کمــپ کنــگ، توســعه داد و ایــن ایــده همــان ســال توســط نماینــده جــک  تجــاری در ســنگاپور و هنــگ 

برداشــته شــد.
7. Andre Urani
8. Cesar Maia
9. Rio OnLine
کــه یورانــی )Urani( پیــش از پایــان  کار و جامعــه،  کار تحــت نظــارت IETS، موسســه غیردولتــی مطالعــات  10. برخــی از جنبه هــای 

کرد، ادامــه دا رد. منصبــش تأســیس 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



403بـازخـوانـی سیـاست عمـومـی

کــه از ســال 2007  کــردم، یــک همــکاری  نشســتی بــا نــام "ریــو، چــه می توانیــم بکنیــم؟"1 شــرکت 
کســان عالقه منــد  کســب وکار در ریــو آغــاز شــده بــود؛  میــان ســازمان های غیردولتــی و بخــش 
بــاز  را  گفتمانــی  شــهر،  پیــش روِی  کلیــدی  مســائل  دربــاره  ارزشــمند  داده هــای  فــرآوری  بــه 
ــا ســطح  کارهــا از ســطح محلــی و شــهری ت ــردن  ــرای فعال ک ــد و اهــداف و ســنجه هایی را ب کردن
کار بســیار امیدوار کننــده باشــد،  کــه این یــک  کردنــد. بــه نظــر می رســید  کالن شــهری ســاماندهی 

کــرد. گــذر زمــان دســتاورد آن را روشــن خواهــد  گرچــه  ا
پژوهش هــای انجام شــده در پــروژه ابــر شــهرها2 )یــک ســازمان غیردولتــی بین المللــی( بــرای 21 
کــه بســیاری از روش هــای نوآورانــه را در بــر داشــته و  کارســاز بــوده  شــهر از بزرگ تریــن شــهرها 
بازســازی زیســت محیطی و درآمدزایــی را به صــورت هم زمــان موردتوجــه قــرار داده اســت. یکــی 
ــن  ــود. در ای ــده ب ــره انجام ش ــه( در قاه ــنتی زبال ــردآوران س ــن )گ ــه زابالی ــا در محل ــن روش ه از ای
کــردن مــواد خــام از زباله هــا  شــهر دو چالــش بنیادیــن )زبالــه انبــوه و مشــاغل بســیار  کم( بــا جــدا 
ســینی های  فلــزات،  از  شــد.  راهــکار  یــک  خــود  قابل فــروش،  فرآورده هــای  بــه  آن  تبدیــل  و 
و  دمپایــی  پالســتیک ها،  از  لــوازم  آذینــی؛  و  رومیــزی  روانــداز،  پارچه هــا،  از  شــده؛  نگارگــری 
ــراوری شــد. به جــای دریافــت چنــد ســنت از واســطه ها  کفــش؛ و از الســتیک ها نیــز شــیلنگ ف
کنان بــه ارزش ســاخته های  دســتی خــود پــی بردنــد. از  بــرای جداســازی هــر تــن زبالــه ، ســا
کــودکان خــود را از پشــت  ــد،  ــه آپارتمــان برون ــا از زباله دانی هــا ب ایــن راه آن هــا توانمنــد شــدند ت

ــد. کنن ــاز  ــه را آغ ــی دیرین ــت اجتماع ــش محرومی ــتند و زدای ــه بفرس ــه مدرس ــتی ب خ دس چر
کــه ملک هــا رهــا شــده و زمیــن بســیار ارزان و فــراوان بــود،  در ســاوت برونکــس3، در روزگاری 
گلخانــه ای در یــک بخــش  رها شــده پــرورش می دادنــد  چ و ســبزی ها را در  گروهــی در محلــه قــار
منافــع  محیطــی۵  برنامــه  هارلــم4،  در  می فروختنــد.  رســتوران ها  بــه  را  خــود  فرآورده هــای  و 
به عنــوان  تــا  می پرداخــت  آنــان  بــه  دســتمزدی  و  مــی داد  آمــوزش  را  محلــه  ایــن  کنان  ســا
کــه از درآمــد جریمــه   کننــد  کار  پایشــگر  محیطــی تأسیســات دولتــی و خصوصــی در محله هــا 
بــرای  ســخت تری  قوانیــن  شــهرها  از  برخــی  می کــرد.  پرداخــت  را  آن هــا  دســتمزد  تخلفــات، 
کــه ایــن موضــوع انگیــزه ای  کــه بــا جریمه هــای ســنگینی همــراه بــود  کردنــد  کیفیــت هــوا وضــع 
کمتــر بــود؛ شــهرهای  کار بــردن خودروهایــی بــا آالیندگــی  کســب و کار "ســبز " و بــه  بــرای برپایــی 
ــواع مــواد  ــد از ان کســب و کار جدی ــدازی  ــد و راه ان کردن ــب  ــازه خانه ســازی را تصوی دیگــر قوانیــن ت
ســاختمانی، ســقف ســازی، در و پنجــره ، رنــگ ، موکــت و تــا به کارگیــری دوبــاره پســاب ها و تــا 
کارهــای  کوری تیبــا6، در برزیــل، بــرای  گرمایــش خورشــیدی را بــه همــراه داشــت. آوازه شــهر 
زیســت محیطی و انبــوه پروژه هــای ســازندگی  ایــن شــهر اســت، ماننــد ســود بــردن از فضــای 

1. Rio Como Vamos?
2. Mega-Cities Project
3. South Bronx
4. Harlem
5. Environmental Benefits Program
6. Curitiba
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کــز آموزشــی و فرهنگــی؛ دادن بلیــط رایــگان  کســب و کارهای نــو یــا بــرای مرا بازیافت شــده بــرای 
کامیــون  کیســه زباله بــه  کنان ســکونتگاه های غیررســمی در برابــر تحویــل هــر  اتوبــوس بــه ســا
کــه بــا راه انــدازی آن  کــه "متــروی روی زمیــن "1 خوانــده می شــد  زبالــه؛ برپایــی ســامانه اتوبــوس 
کمتــر شــد و صدهــا شــغل در  کاســته شــد، بنابرایــن آلودگــی هــوا  ــران خــودرو  کارب 28 درصــد از 

ایــن فرآینــد درســت شــد.1
ک ســازی  پا زنده ســازی  جنــگل،  بــاز  جایگزیــن،  انــرژی  زمینــه   در  شــهر"  کــردن  "ســبز 
کــرده اســت. تصویــب قوانیــن ســخت زیســت محیطی،  کارآفرینــی  محیط زیســت و صنایــع ســبز 
بــازاری را بــرای تولیــد و فــروش انــرژی ســبز، ســاختمان های ســبز و حمل و نقــل ســبز و مشــاغل 
کــه یــک  گتــو "2، نشــان داده  کــردن  نــو فراهــم ســاخته اســت. یــک نوشــتار تــازه بــا نــام "ســبز 
کــرده و جنبش هــای  کالیفرنیــا مشــاغل ســبز را در محلــه درســت  ســازمان غیردولتــی در اوکلنــد3 
از   ،6" ســبز  حلقــه  "اقتصــاد  نویســنده  جونــز۵،  ون  اســت.4  داده  گســترش  را  زیســت محیطی 
ــادی و برنامه هــای عایق بنــدی خانه هــا و برپایــی آن هــا  پنل هــای خورشــیدی، توربین هــای ب
گفتــه اســت.7 کاهــش هزینه هــای زندگــی ســخن  گتــو، همــراه بــا  کار و ســود بــه  گتــو و آوردن  در 
از دیــدگاه مــن، مشــاغل ســبز، فرآورده هــای ســبز و زیرســاخت های ســبز، میدان هــای بســیار 
ُکنشــگری اجتمــاع محلــی در فاوالهــای ریــو  امیدوارکننــده ای بــرای سیاســت های عمومــی و 
کنان غیررســمی در دیگــر نقــاط جهــان جنــوب اســت. پیــش از این کــه مــا از تنگناهــای  و ســا
کوتــاه دوازده ســاله  گاه باشــیم، همــه زیرســاخت های شــهری در یــک دوره  منابــع طبیعــی آ
در پایــان ســده نوزدهــم برپــا شــد. از آن تاریــخ، دگرگونی هــای ریشــه ای روی نــداده اســت. 
در سیســتم  خطــی، مــواد غذایــی، آب آشــامیدنی و انــرژی در شــهرهای مــا جریــان یافتــه و بــه 
پســماند تبدیــل می شــود. یــک سیســتم چرخشــی، خروجــی هــر فرآینــد را بــه ورودی فرآینــد 
ــار در  ــرای نخســتین ب ــه مــن ب ک ــع"8  ــده مناب دیگــر تبدیــل می کنــد. مفهــوم "شــهرهای نگهدارن
ــه و سیاســی در دهه هــای اخیــر ُشــدنی تر  ــد فّناوران کــردم،9 از دی ــا آن برخــورد  آغــاز دهــه 1970 ب
ــدار در آن زنجیــره از شــهرهای  ــرای برپایــی سیســتم های پای شــده اســت. بزرگ تریــن فرصــت ب
کامــل نیســت و خدمــات در دســترس بخــش  کــه زیرســاخت آن هــا هنــوز  ــود  جنــوب خواهــد ب
کــه فاوالهــا از فناوری هــای ســده نوزدهــم  فراوانــی از جمعیــت نیســت. می توانــم حــدس بزنــم 

1. بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره پیونــد میــان فقــر و محیط زیســت بــه بخــش "عدالــت محیط زیســت: مطالعــات مــوردی ابــر شــهرها 
کنیــد. " در ســایت اینترنتــی www.mega-cities.net مراجعــه 

2. Greening the Ghetto
3. Oakland
4. Elizabeth Kolbert (2009)
5. Van Jones
6. The Green Collar Economy
7. Van Jones (2008)
8. Resource-conserving Cities
ــار از همــکارم پروفســور ریچــارد مایــر )Richard Meier(، در دانشــکده شــهر و برنامه ریــزی منطقــه ای  9. مــن بــرای نخســتین ب
کالیفرنیــا، برکلــی )Berkeley(، دربــاره " شــهرهای نگهدارنــده منابــع " شــنیدم. نوشــته ریچــارد مایــر )1974( را ببینیــد. دانشــگاه 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



40۵بـازخـوانـی سیـاست عمـومـی

کرده انــد.  گونــی را تجربــه  گونا کردنــد و راه حل هــای  تــا بیســت ویک به صــورت "جهشــی"1 حرکــت 
کار بســیار مــورد  کرده انــد، در بــازار  کــه سیســتم های تــازه را درســت و راه انــدازی  کارآفرین هایــی 
آن  بــر  آپارتمانــی  ســاختمان های  و  اعیانــی  خانه هــای  مالــکان  زیــرا  گرفتنــد،  قــرار  اســتقبال 
کننــد. پیــام اصلــی آفرینــش  کارگــزاری  کــه فناوری هــای ســبز را در خانه هــای خــود  شــده اند 
کنان ســکونتگاه های غیررســمی  ــا مشــارکت ســا کــه تنهــا ب ــا آمادگــی شــغلی ایــن اســت  شــغل ی
کــرد. تجربه هــا، اطالعــات و تعهــدات آن هــا بــرای یافتــن  می تــوان راه حل هــای نوینــی پیــدا 
گزیــر اســت. بســیار دور  گذشــته بســیار نا گرفتــن از اشــتباهات  راه حل هــا، اجــرای آن هــا و درس 

کامیــاب باشــد. ــوع سیاســت  عمومــی بــدون تعهــد محلــی  کــه هــر ن ــه نظــر می رســد  از ذهــن ب

مواد مخدر، جنگ افزار و خشونت
اســتفاده از داروهــای نشــئه آور2 تفــاوت چندانــی بــا مصــرف الــکل، ســیگار یــا داروهــای تجویــزی 
کــردن وضعیــت هوشــیاری، پــا  نــدارد. همــه جوامــع در درازای تاریــخ، ابزارهایــی بــرای دگرگــون 
کــه پیش تــر بیــان  کرده انــد. همان طــور  گریــز از واقعیــت را پیــدا  گذاشــتن بــه حــاالت آیینــی و یــا 
کــه مــن بــا آن هــا در ریــو ســروکار داشــتم، خشــونت ناشــی از خریدو فــروش  کســانی  شــد، چالــش 
این گونــه مــواد مخــدر بــود. هــر یــک از بخش هــای تشــکیل دهنده ی بســتر مرگبــار خشــونت 
ــی  ــه یــک زندگ ــه آن هــا را ب ــی فقیران ــه زندگ ک ــرس می انجامــد  ــر و ت ــه افزایــش مرگ ومی ــو، ب در ری
کــرده اســت. قربانیــان ایــن ســوگواره مــردان و پســران جــوان هســتند. بســیاری  ســوگواره دگرگــون 
گاهــی از این کــه پیــش از 2۵ ســالگی خواهنــد ُمــرد، پــا بــه میــدان قاچــاق مــواد مخــدر  از آن هــا بــا آ

می نهنــد.
کوشــش های جــدی بــرای  میــزان خشــونت بــا ســطح بیــکاری جوانــان افزایــش می یابــد. بــا 
ــر خطــر هســتند،  کــه بیشــتر در براب ــا 24 ســاله  ــان 14 ت ــرای جوان آفرینــش فرصت هــای شــغلی ب
می یابــد.  معنــی  آن هــا  بــرای  آینــده  مفهــوم  و  شــد  خواهــد  حفــظ  آن هــا  از  بســیاری  جــان 
کار قانونــی  ازآنجایی کــه مدرســه رفتــن تنهــا تــا 14 ســالگی اجبــاری اســت و همچنیــن امــکان 
یــا خدمــت ســربازی در 18 ســالگی آغــاز می شــود، بنابرایــن جوانــان در ایــن 4 ســال در برابــر 
کنتــرل چندانــی  خشــونت قــرار می گیرنــد. در چنیــن ســنی، پــدر و مــادر روی فرزنــدان خــود 
ــد، بنابرایــن شــرایط،  ــوان شناســایی راه درســت زندگــی خــود را ندارن ــان نیــز ت ــد و نوجوان ندارن

بــرای بــه دام افتــادن آن هــا فراهــم اســت.
کار هســتند ولــی هــر  کــه مــردان جــوان خواهــان  ایــن پژوهــش نشــان می دهــد  یافته  هــای 
و  پــدر  درصورتی کــه  نمی پذیرنــد.  را  ناچیــز  دســتمزد  و  تحقیر آمیــز  شــرایط  بــا  و  بــی ارزش  کار 
کاری، در هــر ســطحی  مادربزرگ هــای ایــن افــراد، مهاجــران آغازیــن بــه ریــو، بــه انجــام دادن هــر 
و بــا هــر میــزان درآمــدی خوشــنود بودنــد، فرزنــدان آن هــا و نوه هایشــان چشمداشــت بیشــتری 
دارنــد. آن هــا دیگــر مــردم ســاده روســتایی نیســتند بلکــه ناظران هوشــیار زندگی شــهری هســتند 

1. Leapfrog
2. Recreational Drugs
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کــردن و مــرگ را به جــای خــوار  کــه در آنجــا زاده شــده اند. بســیاری از آن هــا باافتخــار، قمــار 
گرســنگی "1 ترجیــح می دهنــد. درآمــد  گرفتــن یــک "دســتمزد  ــا  کارفرمــا ی شــدن به وســیله یــک 
گونــه دیگــری از بی حرمتــی بــه آن هــا اســت. آن هــا در بیــرون  بســیار انــدک پایــان هرمــاه، خــود 
ــا مجتمع هــا  ــا مــردان جــوان تیــره پوســت فاوالهــا ی ــا همدســت شــدن ب کارگاه هــا، تنهــا ب از آن 

ــد. ــه دســت آورن کافــی ب می تواننــد درآمــد 
گروه هــای قاچــاق مــواد مخــدر تنهــا نیــاز بــه دســت آوردن پــول  افــزون بــر ایــن، پیوســتن بــه 
کســب  کاالهــای مــارک دار و جــذب زنــان موردعالقــه آن هــا را بــرآورده نمی کنــد، باالتــر از آن  بــرای 
کــه بــا آن هــا تحقیرآمیــز رفتــار می شــود،  هویــت و تعلــق برایشــان می ســازد. بــرای مــردان جوانــی 
گــروه بســیار ثروتمنــد، برایشــان یــک ارزش شــمرده می شــود. بــه ایــن دلیــل  عضــوی از یــک 

کامیــاب بــوده اســت. کــه آفــرو رگا بســیار  اســت 
ــن  کار ای ــت.  ــوژی اس ــک ایدئول ــی و ی ــش اجتماع ــک جنب ــی، ی ــازمان غیرانتفاع ــک س ــرو رگا ی آف
کــه در آن  کــودکان از قاچــاق مــواد مخــدر بــا ارائــه راهــکاری اســت  ســازمان، دور نگاه داشــتن 
ــد.  ــود بپردازن ــت خ ــان دادن سرش ــه نش ــیقی ب ــص و موس ــدی از رق ــا بهره من ــد ب ــودکان بتوانن ک
ایســتادگی،  قهرمانــان  تئاتــر، جشــن  از  آفریقایی-برزیلــی،  تاریــخ  و  فرهنــگ  از  ایــن ســازمان 
کاپوئــرا1 )یــک نــوع هنــر رزمــی برزیلــی(، طبل زنــی، ترانه ســرایی، رقــص و دیگــر هنرهــای  آمــوزش 
نمایشــی بهــره می گیــرد. اعضــای آن بــه مراقبت هــای پزشــکی و مــددکاران اجتماعــی دسترســی 
ــا تأســیس خانــه صلــح3  کاهــش مرگ و میــر و ب ــرای  گــرال2، ب دارنــد. آفــرو رگا در فــاوالی ویگاریــو 
ــواد  ــاق م ــای قاچ گروه ه ــد  ــر تهدی ــرده و در براب ک کار  ــتقل  ــرو رگا مس ــاز، آف ــرد. از آغ ک کار  ــه  ــاز ب آغ
ــداری  کار ســازمان و شــور پای گیــرا از  ــر  ــاوال "4، یــک تصوی ــود. فیلــم "خیــزش ف ــا ب مخــدر بی اعتن

آن است.۵
گروه هــای مــواد مخــدر نیــز  کــه اعضــای  یکــی از دالیــل پایــداری و مانــدگاری آفــرو رگا ایــن اســت 
گزینــه جایگزیــن را نــه برای خــود، بلکه برای فرزندانشــان  مزیت هــای آن را می بیننــد. آن هــا ایــن 
و  بی عدالتــی  و  می شــنوند  را  اعتــراض  و  راســتی  رگا،  آفــرو  ترانه هــای  در  آن هــا  می خواهنــد. 
گــروه  ح حال محرومیت هــا و امیدهــای آن هــا را حــس می کننــد. جونیــور6، بنیان گــذار ایــن  شــر
ــت. ایــن  ــی " اس ــی و نوآفرین ــئولیت پذیری اجتماع ــاره  "فرهنــگ، مس ــرو رگا، درب ــه آف ک ــد  می گوی
گــر شــما به راســتی خواهــان دگرگونــی یــک موقعیــت هســتید، بایــد نخســت انــگاره مــردم  روزهــا ا
گــروه از سلســله مراتــب و قوانیــن انضباطــی  کنیــد.7 ســازمان درونــی ایــن  از خودشــان را دگرگــون 
گروه هــای قاچــاق مــواد مخــدر دیــده می شــود. اعضــای آن،  کــه در  ســختی برخــوردار اســت 
کــردن ایــن واقعیــت  کار بــرای دگرگــون  نه تنهــا بــه همــکاران خــود و انتقــاد از واقعیــت، بلکــه بــه 

1. Capoeira
2. Vigario Geral
3. House of Peace
4. Favela Rising

کارگردانی شد. 5. فیلم توسط ِجف زیمبالیست )Jeff Zimbalist( و َمت موچاری )Matt Mochary( در سال 200۵ 
6. Junior
7. Quoted in Patrick Neate (2003), 199–200. See also Neate and Platt (2006, 2010).
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نیــز پایبنــد هســتند.
الگوســازی  باج گیــری،  یــا  مــواد مخــدر  و  اســلحه  فــروش  بــرای  به عنــوان جایگزینــی  رگا  آفــرو 
کســب و کار خــود، به عنــوان یــک شــرکت تولیــدی، تأمیــن درآمــد می کنــد.   شــده اســت و از راه 
ــا برگــزاری نمایش هــا  ــو  کــرد، آن هــا پیوندهــای خوبــی دارنــد و ب کــه جونیــور نیــز بازگ همان طــور 
آن هــا  می کننــد.  کســب  درآمــد  ســتاره ها  سرشــناس ترین  همــراه  بــه  تاالرهــا،  بزرگ تریــن  در 
کــه خــط تولیــد، تجــارت، اســتخدام، بازاریابــی و تبلیغــات را  در فاوالهــا از راه تعاونی هایــی 

می آفریننــد. شــغلی  فرصت هــای  می کننــد،  مدیریــت 
کــه آن هــا در شــهر بلــو هوریزونتــه1، مرکــز  ایــن جنبــش چنــان پســندیده و قانع کننــده اســت 
کنان فــاوال را هنــگام طبل زنــی و آواز  گرایــس2، فراخوانــده شــدند تــا پلیــس و ســا اســتان مینــاس 
گفتگویــی برقــرار شــود. گــروه  کننــد و بــه ایــن روش میــان ایــن دو  کنــار همدیگــر جمــع  خوانــدن 

ــر  ــکل زی ــه  ش ــوع را ب ــن موض ــت ای ــناس، ماهی ــناس و جرم ش ــوارز3، انسان ش ــس ادواردو س لویی
کــرده اســت: بیــان 

ــدر  ــواد مخ ــان م ــه قاچاقچی ک ــم  کنی ــکش  ــزی را پیش ــت کم چی ــان، دس ــه جوان ــد ب ــا بای "م
کــه منابــع مــادی بخشــی از آن اســت ولــی مــا همچنیــن بایــد بــه  بــه آن هــا می دهنــد، البتــه 
کــه ارزش چیــزی را نــدارد،  کنــد  کســی بــاور  گــر  آن هــا شــناخت، حــس تعلــق و ارزش بدهیــم ... ا
کــه جوانــان فقیــر را به کلــی از میــان برداریــم یــا  کــرد. آیــا مــا می خواهیــم  هیــچ گاه تغییــر نخواهــد 
ــه معنــی بخشــش خودمــان و  ــا آن هــا یکپارچــه شــویم؟ ... بخشــش و دادن فرصــت دیگــر، ب ب
کــردن فرصــت دیگــری بــرای خــود به عنــوان یــک جامعــه اســت. آیــا ایــن بــرای مــا مجــال  فراهــم 
کــودک رانده شــده بــه حــال  گذاشــتن هــزاران  گنــاه وا کــه بتوانیــم از احســاس  بزرگــی نیســت 

کشــتار و اســلحه رهــا شــویم؟"4 گــره خــوردن سرنوشــت آن هــا بــا  خــود و 

کاهــش خشــونت اســت. بــه هریــک از ده  ارائــه جایگزیــن بــرای جوانــان، تنهــا یــک مؤلفــه بــرای 
مــورد زیــر در نگرانــی خشــونت مرگبــار بایــد بــه شــیوه ای یکپارچــه توجــه شــود:

1. فاوالهــا و مجتمع هــا بــه جــای اینکــه در حــوزه حفاظــت دولــت در برابــر خشــونت باشــند، بایــد 
گیرنــد. به عنــوان اهــداف محــدوده خشــونت ممنــوع دولــت قــرار 

کاهش می کند. 2. سطوح نابرابری با مشاغل و سیاست های انتقال پول نقد شروع به 
کوکائیــن قانونــی شــود، بــر آن نظــارت شــود و مالیــات بــر آن تعییــن شــود، دیگــر نیــازی  گــر  3. ا

1. Belo Horizonte
2. Minas Gerais
3. Luiz Eduardo Soares
4. لوییــس ادواردو ســوارز )Luiz Eduardo Soares(، انسان شــناس و اســتاد دانشــگاه، هماهنگ کننــده امنیــت عمومــی 
در ریودوژانیــرو )1999 - 2000(، وزیــر امنیــت ملــی )2003( بــود، او یــک نظرســنجی عمومــی امنیتــی در شــهرداری نــووا ایگواســو 
)Nova Iguacu( را بــه عهــده داشــت و درحال حاضــر مســئول پیشــگیری از خشــونت در آنجــا اســت. فیلم هــای او "خبرهــای 
کتــاب  یــک جنــگ ویــژه ")Noticias de uma guerra Particular" و "ســربازان نخبــه " )Tropa de elite( )بــر اســاس 
ــا ام.وی بیــل  ــر "ســر خــوک " )Pig’s Head( ب "ســرباز نخبــه "( نقــاط مرجــع بــرای بحــث در ایــن زمینــه اســت. او همچنیــن در اث
ــود  ــوالی، 200۵، موج ــوارز، 6 ج ــا لوئیــس س ــه ب ــول از مصاحب ــل ق ــرد. نق ک ــد )Celso Athayde( )200۵( همــکاری  ــو آتای و سلس
www.dreamscanbe.org/ کــه در تاریــخ 20 دســامبر 2008 در آدرس اینترنتــی در وب ســایت "رویاهــا می تواننــد برپــا شــوند "؛ 

بــود. دســترس  در   ،controlPanel/materia/view/433
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نیســت جاهــای فــروش در درون فاوالهــا پنهــان شــود.
گروه هــا و شــبکه های قاچــاق مــواد مخــدر ضعیــف می شــوند؛  کوکائیــن  کاهــش قیمــت  4. بــا 
کاهــش یافتــه و سیســتم زنــدان ســامان می یابــد. شــمار پلیــس، نظــام قضایــی و زدوبنــد سیاســی 

کوشــش بــرای  گزیــر شــدن ثبت نــام و بــاال بــردن تعرفه هــای جنگ افزارهــای وارداتــی،  ۵. بــا نا
خریــد  پلیــس،  ســوی  از  پنهانــی  جنگ افزارهــای  ردیابــی  بــرای  پروتکل هایــی  و  زدایــی  اســلحه 

شــد. خواهــد  دشــوارتر  جنگ افــزار 
6. ســاماندهی پلیــس، دربرگیرنــده اســتقرار پلیــس در "مناطــق قرمــز "1 خشــونت بــا بهره گیــری از 
کارهــای پیش گیرنــده از خشــونت؛  ســامانه های اطالعــات جغرافیایــی؛ بهبــود دســتمزد و افزایــش 
آمــوزش میانجی گــری در  پایــش؛  بــرای نگهــداری، پاســخگویی و  ارتباطــات و ســازوبرگ ها  بهبــود 
گــزارش  مناقشــات؛ و شــکیبایی صفــر2 بــرای خشــونت پلیــس، همــراه بــا راه انــدازی خــط تلفــن بــرای 

به صــورت ناشــناس اســت.
که بی چون وچرا، شفاف و یکسان برای همه باشد. کمیت قانون  کاربست حا  .7

گــر در  کارمنــد بخــش عمومــی برشــمرده می شــوند، ا کــه  گروه هــای شــبه نظامی  8. اندام هــای 
ــا  کار ی ــر از دســت دادن  ــی از خشــونت همــکاری داشــته باشــند، در براب ــرد غیرقانون کارب ــا  باج گیــری ی

گیرنــد. بازنشســتگی قــرار 
کــه  کاری  9. همــه شــهر در همبســتگی بــا فاوالهــا بــرای شــغل و عدالــت بســیج شــوند، همــان 

کنــون"3 در پایــان دیکتاتــوری انجــام داد. جنبــش "حقــوق ا
کنان فاوالهــا را از هــم جــدا  گروهــی راه انــدازی شــود، تبهــکاران و ســا 10. پویــش رســانه های 
کــه نشــان می دهــد خشــونت پلیــس و "ســرکوب ها "4 بــه  کــرد  دانســت و پژوهش هایــی را منتشــر 
یــک ســتون روزنامــه  پــی داشــته اســت. می تــوان  را در  امنیــت عمومــی  کاهــش  افزایــش،  جــای 
کنان ایــن محله هــا، دولــت،  کــه ســا کــرد  "کاریــوکای هفتــه "۵ و خبرهــای داغ تلویزیــون را تصــور 
کارهایــی را ارائــه  کســب وکار یــا ســازمان های غیردولتــی اندیشــه ها و  پلیــس، شــهرداری، صاحبــان 

کمــک می کنــد ریــو شــهر آرام تــری باشــد. کــه  می کننــد 
ایــن ســیاهه  اســت.  آن هــا  بســتن  بــه کار  از  ایده هــا ســاده تر  ایــن  نوشــتن  کــه  اســت  روشــن 
نشــان  را  راســتی  ایــن  و  می کنــد  برجســته  را  خشــونت  چالــش  گســتردگی  و  ژرفــا  به ســادگی 

نیســتند.6 فاوالهــا  کنان  ســا مخــدر  مــواد  اصلــی  مصرف کننــدگان  کــه  می دهــد 
گفتــه می شــود، ســزای مصرف کننــدگان مــواد  کنان فاوالهــا  کــه بیشــتر از ســوی ســا یــک چالــش 
کشــته  کــه فقــرا  مخــدر اســت. در ریــو بــه جــای فقــر بــا فقــرا پیــکار می کننــد. واقعیــت ایــن اســت 
و مجــازات می شــوند، درحالی کــه جوانــان خوش گــذران و ثروتمنــِد خریــدار و اســتفاده کننده 
کن اجتمــاع می باشــند در پنــاه هســتند.  کــه ســا کوچکــی از فروشــندگان مــواد  کوکائیــن و بخــش 

1. Hot Zones
2. Zero Tolerance
3. Rights Now!

4. Crackdowns
5. Carioca of the Week
6. Teresa P. R. Caldeira and James Holston (1999); Elizabeth Leeds (2007); Ignacio Cano and 
Nilton Santos (2001); Leonardo Marino (2008).
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کنان ثروتمنــد ریــو به راســتی بــرای شــهر و امنیــت خــود نگــران بودنــد، می توانســتند  گــر ســا ا
ریــو  کننــد.  متوقــف  را  کوکائیــن  از  اســتفاده  و  خریــد  قربانیــان،  دانســتن  گناهــکار  به جــای 
گــر بازارهــای محلــی از میــان برونــد، شــهر  کوکائیــن را در جهــان دارد. ا باالتریــن میــزان مصــرف 

ــر خواهــد شــد. بســیار امن ت

شهروندی و حق به شهر
کــه در شــهر در خطــر اســت.  ایــن نــه مشــروعیت زمیــن یــا مســکن، بلکــه مشــروعیت فــردی اســت 
بهســازی  می شــوند،  شــناخته  حاشــیه ای  افــراد  به عنــوان  فاوالهــا  کنان  ســا هنگامی کــه  تــا 
ســکونتگاه های  یکپارچگــی  در  هیچ یــک  پلیــس  اصــالح  یــا  و  مهارت هــا  آمــوزش  شــهری، 
کامیــاب نخواهــد بــود. هیــچ خط مشــی  غیررســمی و شــهر )مــورو و آســفالتو( و فــاوال و بایــرو 
گســترش شــخصیت بــه افــراد فقیــر وجــود نــدارد. شــهروند شــهری1 بایــد  روشــنی بــرای چگونگــی 
یــک حــق بــرای همــه باشــد، نــه این کــه به عنــوان یــک برتــری بــرای مــردم دارا نگریســته شــود، 

درحالی کــه هنــوز این گونــه نیســت.
کــه بــه وســیله آن  ک اســت  یکــی از یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان دادن اهمیــت اســناد و مــدرا
کــه بــرای عضویــت در جامعــه برزیــل نیــاز  گرفته شــده، دیــده شــود. اســناد رســمی  فــرد نادیــده 
گواهــی تولــد، نام نویســی،  اســت، بســیار بیش تــر از ایاالت متحــده اســت. ایــن اســناد شــامل 
کارفرمــا در بخــش مشــاغل رســمی امضــا  کارت شناســایی، ســند ازدواج، برگــه اشــتغال )از ســوی 
کارت خدمــت نظــام وظیفــه و صورت حســاب های  گواهــی رأی  دادن،  کارت  شــده باشــد(، 

پرداختــی یــک محــل اقامــت ثابــت اســت.
گرفتــه شــد و بــا شــمارش آن هــا یــک  در ایــن پــروژه پژوهشــی، بــرای هــر ســند، یــک امتیــاز در نظــر 
کــس و جایــگاه اجتماعــی  کــه ایــن شــاخص پیونــد قــوی میــان امتیــاز هــر  شــاخص درســت شــد 
گســترش برنامــه حقــوق  کــه  و اقتصــادی )و درآمــد( را نشــان مــی داد. ایــن یافتــه نشــان  می دهــد 
کــه مــدارک  کمــک می کنــد  کــرد، ســودمند بــوده و بــه مــردم  کــه ویــوا ریــو3 در روســینها آغــاز  بشــر2 
کــردن یــک برگــه ثبت نــام، حتــی  کننــد. بــرای مــن، فراهــم  موردنیــاز را در محلــه خــود دریافــت 
کشــید؛  گشــایش یــک حســاب  بانکــی در برزیــل، چنــد هفتــه بــه درازا  بــا یــاری افــراد حرفــه ای و 
کاردانــی در امــور اداری پیچیــده و  بیشــتر مــردم دارا، ایــن مــوارد را دارنــد و یــک پیــک4 )فــرد 
کــه در صــورت نیــاز بــرای اصــالح مــدارک، به جــای آن هــا در  گمــارده  معامــالت رســمی ( را بــه کار 

صــف منتظــر  بایســتد.
ــا او  ــه ب ک ــی  ــت. زن ــدارک هس ــناد و م ــن اس گرفت ــرای  ــرا ب ــر فق ــری در براب ــع دیگ ــال موان ــا این ح ب
کــه پســر خــود را هنــوز ثبــت نکــرده اســت، چــون از پوشــش  خــود شرمســار  گفــت  کــردم،  دیــدار 
هــم  کســانی  ندارنــد(؛  را  دولتــی  ســازمان های  و  بیــرون  مناســب  ک  پوشــا )آن هــا  می شــود 

1. Urban Citizenship
2. Balcao de Direitos
3. Viva Rio
4. Dispachante
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کرایــه اتوبــوس را ندارنــد. کــه پــول  هســتند 
ــد  ــردن رون ک ــرای آغــاز اســت. ســاده  ــگاه نیرومنــد و خــوب ب رســمی و مســتند شــدن، یــک جای
کنان فاوالهــا، به طور کلــی تهیدســتان شــهری  و بــرای بیشــتر شــهروندان  گرفتــن اســناد بــرای ســا
کاهش  برزیلــی نیــاز اســت تــا بــا آن هــا هماننــد یــک شــهروند راســتین رفتــار شــود و ســرآغاز راه دراز 
نیــاز دارنــد، خیابان هــای  یــک آدرس و خدمــات پســت  بــه  انــواع محرومیــت باشــد. مــردم 
فــاوال نیــاز اســت نام گــذاری و ســاختمان های آن شــماره گذاری شــود. چنیــن شــاخص های 
کــه  شناســایی ســکونت بایــد برقــرار شــود ولــی قاچاقچیــان، مخالــف ایــن امــر هســتند، چرا
کــه بــرای پلیــس مکان یابــی آن هــا ســاده تر خواهــد شــد. بخشــی از فیلــم "شــهر  آن هــا می داننــد 

مــردان"1، ایــن موضــوع را به خوبــی نشــان می دهــد.
کــه بازگشــت بــه دموکراســی در برزیــل، نــه مایــه به حســاب آوردن فقــرا  ایــن پژوهــش نشــان داد 
کــرده اســت. درگیــری  کمــک  شــده و نــه بــه برپایــی تــوان زبــان آوری خواســته های جوامــع فقیــر 
گرفتاری هــا شــد ولــی چالــش  گوارتــر شــدن  گروه هــای قاچــاق مــواد مخــدر در فاوالهــا تنهــا مایــه نا
ــود. به محــض  ــه پنــداره هولســتون2، "نارســا"3 ب ــر پای گــذار دموکراتیــک، ب ــه  ک ــود  اساســی ایــن ب
ــی بازگشــت،  کاهــش یافــت و سیاســت های حزب ــوری  کنترل هــای ســخت گیرانه دیکتات ــه  این ک
سســتی، الگوهــای فرســوده ی فســاد اخالقــی، پارتی بــازی و حامــی پــروری دوبــاره پدیــدار شــد.

ج برآمــده از مــواد مخــدر، بــه فرجــام  ج و مــر  تنهــا راه بازگردانــدن دوبــاره شــهر ریــو از خشــونت و هر
گــذار دموکراتیــک از راه شــفافیت، برابــری بــر پایــه قانــون و پاســخگویی بــه بی قانونــی  رســاندن 
اســت. تــا هنگامی کــه فســاد در تصمیمــات تعیین کننــده باشــد، نمی تــوان بــه عدالــت دولــت 
بــاور داشــت و فضــا در اختیــار برخــی سیســتم های قــدرت جایگزیــن در حــل مناقشــات و حفــظ 

نظــم خواهــد بــود.
از دیــد جامعه شــناس فرانســوی، هنــری لوفــور4، "حــق بــه شــهر "، به عنــوان یــک حــق جمعــی 
کــه  بیان شــده اســت. ایــن اندیشــه، همــه حقــوق فــردی در اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر۵ 
ســال ها پیــش تصویب شــده اســت را در خــود جــای داده و یــک ُبعــد فضایــی نیــز بــه آن افــزوده 

شــده اســت.
کــه بــه  گفتمان هــای محلــی آغــاز شــد  در برزیــل، جنبــش حــق بــه شــهر از برآینــد  یک رشــته 
گنجانــدن در قانــون اساســی تــازه ســال  فراهــم شــدن پیش نویــس "اساســنامه شــهری "6 بــرای 
کنوانســیون قانونــی8 انجامیــد، راهپیمایــی روزانــه  کــه بــه  کشــیده شــد.7 در دو ســالی   1988
تعییــن دســتور  بــا  و ســازمان ها  از شــهروندان  گــروه  هــر  آن  کــه در  برگــزار می شــد  برزیلیــا  در 

1. City of Men
2. Holston
3. Incomplete
4. Henri Lefebvre
5. Universal Declaration of Human Rights
6. Estatuto da Cidade
7. Instituto Pólis (2002); Edésio Fernandes (2007).
8. Constitutional Convention
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گفتگــو می گذاشــتند.  کارهــای روزانــه، بخشــی از برنامــه پیشــنهادی اساســنامه شــهری را بــه 
یــک ســازمان غیردولتــی در ریــو، همــراه بــا بســیاری از ســازمان های غیردولتــی دیگــر در سراســر 
کــردن و پخــش جســتارهای ارائه شــده در اساســنامه  کشــور، نقــش هماهنگ کننــده را در فراهــم 

شــهری داشــتند.
کــه  یکــی از پیشــنهادهای اساســنامه شــهری "قانــون مالکیــت مغایــر "1 در نواحــی شــهری بــود 
ح  بــرای پایبنــدی حقــوق جمعــی بــه ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی بــود؛ تهیــه طــر
کنان شــهر بــرای شــهرهایی بــا جمعیــت بیــش از 20 هــزار نفــر  کامــل همــه ســا جامــع بــا مشــارکت 
کار  ــه انــدازه شــهر الزامــی شــد. ایــن  ــا توجــه ب ــرای هــر شــهر ب و برپایــی یــک اداره مردســاالرانه ب
ــزاری  گفتمــان همگانــی، برگ کمیتــه نظــارت، مشــاوره و  کار شــورای سیاســت گذاری محلــه،  ــا  ب
همایش هــای پیوســته بــا جســتارهای شــهری، نوآوری هــای همگانــی بــرای قوانیــن ارائه شــده، 

ــود. ــراه ب ــهری هم ــعه ش ــای توس ــا و برنامه ه برنامه ه
از حقــوق بشــر،  همچنیــن مقــررات پیشــنهادی در اساســنامه شــهری دربرگیرنــده حمایــت 
حقــوق مالکیــت، حــق امنیــت فــردی، حــق مســکن، حــق ســالمت، حــق آمــوزش، حــق زندگــی 
کاری شایســته و دســتمزد درخــور، حــق رأی، حــق شــرکت در تصمیم گیری هــای  شایســته بــا 

گردهمایی هــا بــود. گفتــار و  تأثیرگــذار بــر زندگــی خــود و حــق آزادی در جابجایــی، 
کارگــر لــوال بنــا شــد، انجمن هایــی را در شــهرهای  کــه به تازگــی در دوره حــزب  وزارت شــهری 
چندیــن  از  پــس  کــرد.  ســازمان دهی  شــهری  اساســنامه  دربــاره  بحــث  بــرای  کشــور  سراســر 
کــه در ســه ماهه پایانــی 2008 بــه اوج خــود رســید، اصــول، مفاهیــم و برنامه هــای  نشســت بــزرگ 
کلــی بــه دســت آمــد. ایــده برپایــی برنامــه اساســنامه شــهری  عملــی مشــخص شــد و یــک توافــق 

ــه شــده  اســت.2 کشــورهای دیگــر نیــز تجرب کنــون در شــهرهای آفریقــای جنوبــی و برخــی  ا
گفتــه  یکــی از ســازمان دهنــدگان آغازیــن ایــن فرآینــد، دســتاورد "جوشــش  بــه  بااین حــال، 
کــه در  کســانی  گذشــته بســیاری از  کــه در ســال های  مشــارکتی "3 ناامیدکننــده بــود. او می گویــد 
کــه ایــن رونــد بــه "نهادینــه شــدن جنبش های  ایــن برنامــه درگیــر بودنــد بــه ایــن فرجــام رســیدند 
کــرد و دگرگونی هــای  گیرنــده دولــت پیشــرو تبدیــل  کمــک  کــه آن هــا را بــه  اجتماعــی "4 انجامیــد 

ح های جامع برآمده از آن همه نشست عمومی به دست نیامد.۵ روشنی از طر
ایــن ســخن بــرای مــن ناامیدکننــده بــود ولــی جــای شــگفتی نداشــت. مــن پیش تــر چنیــن 
گ، لنــدن، نیویــورک و  کپنهــا کــه بــه پایانــی هماننــد رســیده بودنــد را در مادریــد،  مــواردی را 

بســیاری از جاهــای دیگــر دیــده بــودم.6
ــبی آن  ــی نس کام ــه نا ک ــیدند  ــام رس ــن فرج ــه ای ــز ب ــد نی ــن فراین ــن ای ــواداران آغازی ــیاری از ه بس

1. Law of Adverse Possession
2. Edgar Pieterse (2007); Caroline Kihato et al. (2006).
3. Participatory Effervescence
4. Institutionalization of Social Movements
5. Personal correspondence, March 2009.
6. Perlman in Susskind (1983)
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کــه بــا میــراث حامــی  ک و مســتغالت شــهری اســت  برآمــده از ســرمایه داری شــکل گرفته در امــال
ــه همــکاری رهبــری  پــروری و امتیــاز طبقاتــی موروثــی برزیــل درآمیختــه اســت. ایــن نیروهــا، ب
کردنــد. تدوین کننــدگان  جنبش هــای اجتماعــی پایــان دادنــد و شــهر نابرابــر را دوبــاره تأییــد 
به عنــوان  را  مالکیــت  و  زمیــن  کاربــری  بــا  پیوســته  دشــواری های  شــهری  اساســنامه 
گفتگــو می کــرد  کــه بــا مــن  کنشــگر بازدارنــده دگرگونــی دانســتند. یکــی از آنــان  برجســته ترین 
کــه پــس از هشــت  کنــده از لفاظــی "1 اســت  کــه اساســنامه شــهری بــرای برزیــل "گفتمــان آ گفــت 
کاربســت نرســیده و یــا بــا واقعیــت موجــود پیونــدی نیافتــه اســت. ایــن ســخن،  ســال، هرگــز بــه 
بــدون اســتثنا در همــه شــهرهای برزیــل دیــده می شــود. بــر پایــه وب ســایت  رســمی، اساســنامه 
شــهری هنــوز بالنــده اســت ولــی هیــچ اشــاره ای بــه دســتاوردهای زنجیــره نخســت نشســت ها 
کردنــد و شــاید  کــه در ایــن نشســت ها شــرکت  کســانی  کــه  دیــده نمی شــود. جــای شــگفتی اســت 
کــه به عنــوان یــک شــهروند فعالیــت داشــتند، چــه درس هایــی را از آن  بــرای نخســتین بــار بــود 
کنــد ولــی  کــه ایــن رونــد یــک پایــگاه نــا وابســته نیرومنــد را برپــا  می گیرنــد. می تــوان امیــد داشــت 

ــه مشــارکت های پــس ازآن بیانجامــد. ــاور ب ــه نبــود ب ــه ب ک جــای بیــم اســت 
کــردن جامعــه مدنــی در برزیــل بســیار یــاری  کنــد،  کــه می توانــد بــه نیرومنــد  یکــی از نکته هایــی 
گروهــی بــه  کمک هــای فــردی و  کــردن قوانیــن مالیاتــی و بخشــودگی مالیاتــی بــرای  دگرگــون 
اســت.  چنیــن  هنــری  ســازمان های  بــرای  کنــون  ا چنانکــه  اســت،  اجتماعــی  ســازمان های 
کشــور دوام  کــه در ســاختار حقوقــی  نبــود چنیــن دوراندیشــی، بازمانــده دیکتاتــوری اســت 
آورده اســت. درســت پــس از پایــان دوره دیکتاتــوری، ســازمان های اجتماعــی، اتحادیه هــای 
بــا  پیونــد   بــا  فاوالهــا،  در  کمونیســت  حــزب  کمیته هــای  و  کاتولیــک  اجتماعــات  کارگــری، 
ــر، شــکوفا شــدند.  ســازمان های غیردولتــی، اتحادیه هــا و احــزاب سیاســی در شــهرهای بزرگ ت
کنشــگری جامعــه مدنــی، تنهــا چنــد ســال   پابرجــا بــود و پــس ازآن جامعــه  گاهــی و  ایــن دوران آ
زیــر فشــار مبــارزه و پیــکار درونــی شــبه نظامیان فروپاشــیده و نیســت شــد و قاچاقچیــان مــواد 
گــر بــرای برپایــی  گرفتنــد. ا کنان را در دســت  مخــدر انجمن هــای جامعــه  و انجمن هــای ســا
ســازمان های غیردولتــی ســازوکاری هماننــد ایاالت متحــده فراهــم شــود، بخــت بیشــتری بــرای 

ــود.2 ــد ب ــردم " خواه ــاختن م ــه و س ــاختن جامع ــدرت، س ــاختن ق "س

بازتاب ها
انگیزه های زیان بخش

ــود  ــده ، در نب ــای امیدوارکنن ــت آرمان ه کاربس ــی در  کام ــه نا ک ــت  ــان داده اس ــش نش ــن پژوه ای
ســرمایه، نبــود ظرفیــت فنــاوری، یــا نبــود دانــش فنــی نیســت، چه بســا بــه "ســاختارهای مشــوق 
کــه پویــش به پیــش را نابــود می کنــد. در ایــن  شــرایط هیــچ انگیــزه ای  زیان بخــش "3 بــاز می گــردد 

1. Rhetorical Discourse
2. بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد "ســاختن قــدرت، جامعــه و مــردم "، منبــع پرلمــن)b1983؛a1983؛1979؛1978؛a1976( را 

)نویســنده( ببینیــد. 
3. Counterproductive Incentive Structures
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بــرای همــکاری میــان بخش هــا، طبقــات و ســطوح دولتــی یــا حتــی دارنــدگان قــدرت بــرای 
کــردن بــه صــدای فقــرا نیســت. گــوش 

دســت اندرکاران  ولــی  دارنــد  نیــاز  بلندمــدت  راه حل هــای  بــه  دشــواری ها  بیشــتر  این کــه  بــا 
کــه بــه آن هــا یــاری می کنــد  گرایــش دارنــد، چرا کوتاه مــدت و قابل رؤیــت  برگزیــده، بــه بازده هــای 
تــا دوبــاره برگزیــده شــوند. درحالی کــه پیوســتگی بــرای دســتاورد سیاســت های موفقیت آمیــز 
کردن  کــه "اینجــا اختــراع نشــده "1 و از نــو آغــاز  گرفتــن هــر چیــزی  گرایــش بــه نادیــده  گزیــر اســت،  نا
ــوآوری  ــرای یافتــن ن ــر روی پژوهــش و توســعه ب کســب وکار ریســک و ســرمایه گذاری ب اســت. در 
کارآمــد پیــش بــرود تــا اینکــه دنبــال  دیــده می شــود ولــی دولــت ترجیــح می دهــد بــا سیاســت نا

کــه شــاید بــه شکســت بیانجامــد.2 یــک نــوآوری باشــد 
کــه بیشــتر پیشــگامان و همچنیــن ســرمایه گذاران  همچنیــن ســازمان های توســعه بین المللــی 
ــازده  کارهــای زودب ــه ســرمایه گذاری در  کارکنــان خــود را ب کاهــش فقــر هســتند،  سیاســت های 
گیرنــد  تشــویق می کننــد، به جــای اینکــه راه حل هــای ویــژه نوآورانــه، محلــی و فرهنگــی را بــه کار 
مراحــل  را در  فرآینــد  کنــد. مشــارکت شــاید  بــرآورده  را  نیازهــای جمعیــت محلــی  کــه شــاید 
کــه چالــش را  کســانی اســت  کنــد ولــی ایــن تنهــا راه بــه دســت آوردن اطالعــات  نخســتین آهســته 

ــود. ــراه ش ــی هم کامیاب ــا  ــد ب ــدت می توان ــن در بلند م ــد، بنابرای کرده ان ــه  تجرب

گن3 در لس آنجلس مرکز خانوادگی وا
ــر شــدن انگیزه هــا،  ــه دگ ــه چگون ک ــه در ســطح اجتمــاع محلــی نشــان می دهــد  یــک نمون
کم درآمــد  کــوی  یــک  لس آنجلــس  در  فرنانــدو4  ســان  کــوی  می کنــد.  دگرگــون  را  واقعیــت 
کــه بیشــتر جمعیــت آن از مهاجــران آمریــکای مرکــزی۵ اســت. مدرســه محلــه از بدتریــن  اســت 
کــه آمــوزگاران  گله منــدی   کــودکان از مدرســه بــا برگه هــای  کالیفرنیــا بــود. هــرروز  آموزشــگاه های 
کــودکان را در آن نوشــته بودنــد بــه خانــه بــاز می گشــتند. بســیاری  کم کاری هــای  کمبودهــا و 
گفتــن بــه زبــان انگلیســی را نداشــتند و هیچ یــک نمی دانســتند  از پدرومادرهــا تــوان ســخن 
کــه شــرایط  گوشــمالی را تنهــا راه شــایان می دیدنــد  کننــد و  کــودکان خــود رفتــار  چگونــه بایــد بــا 
کــه  کــه هــر بــار  کشــید  را بدتــر می کــرد. یوالنــد تروینــو6، یکــی از مــادران، اندیشــه ای را پیــش 
کاری را درســت انجــام  دهنــد، بــه آن هــا برگــه تشــویق داده شــود. مدیــران و آمــوزگاران  کــودکان 
کــودکان به موقــع در مدرســه آمــاده  کــه  کردنــد. هــر بــار  آموزشــگاه بــا ایــن اندیشــه هماوایــی 

و  تکنیک  هــا  پذیــرش  از  تیم  هــا  برخــی  اوقــات  گاهــی  اســت(:  نشــده  اختــراع  اینجــا  در  )ســندرم   :Not Invented Here  .1
کارکنــان ســازمان بــه  کــه در ایــن ســندرم،  کــه خــود ایجــاد نکرده انــد ســرباز می زننــد. روانشناســان اعتقــاد دارنــد  فناوری  هایــی 
کارکنــان  کســب نماینــد. در ایــن شــرایط  ح شــدن در ســازمان بــوده و تــالش دارنــد تــا بــرای خــود اعتبــار شــخصیتی  دنبــال مطر
کــه حتــی از انجــام بهتریــن روش هــا و ایده هــا امتنــاع می ورزنــد. ایــن ســندرم موجــب بســته  شــدن  کوچــک و حقیــر می شــوند  آن قــدر 

فضــای ســازمان می شــود و روابــط ســازمان بــا نهادهــای دیگــر را دچــار خدشــه می کنــد. )مترجمــان(
2. Alan Altshuler & Marc Zegans (1990).
3. Vaughn
4. San Fernando Valley
5. Central America
6. Yoland Trevino

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو414 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

می شــدند، پوشــش آن هــا تمیــز بــود و یــا در آزمــون نمــره قبولــی می گرفتنــد، برگــه تشــویق 
امضاشــده دریافــت می کردنــد و راهــی خانــه می شــدند.

کــه دانش آمــوزان می توانســتند  کوچــک در مدرســه بــود  کــردن یــک فروشــگاه  گام بعــد، بــاز 
گرفته شــده،  برگــه تشــویق خــود را آورده و به جــای آن امتیــاز بگیرنــد. بــر پایــه شــمار امتیــاز 
کوله پشــتی بگیرنــد.  کیــف  می توانســتند از مــداد تــا دفترچــه یــا یــک رادیــو ترانزیســتوری یــا 
کردنــد.  گــن را تأســیس  کردنــد و مرکــز خانــواده وا پدرومادرهــا و آمــوزگاران هزینــه ای جمــع آوری 
کــه بــه آموزشــگاه ناهــار بیاورنــد، بنابرایــن آمــوزگاران  گروهــی از مــادران نامــزد می شــدند  هــر روز، 
کار  کــه  کننــد. متخصصــان بســیاری بودنــد  گفتگــو  کــه بــا یکدیگــر  و پدرومادرهــا مجــال داشــتند 
ــک  ــا پزش ــک ی ــه دندان پزش کودکانشــان را ب ــتند  ــز نمی توانس ــیاری نی ــی بس ــتند و از طرف نداش

کــه یــک مرکــز تبــادل خدمــات و مهــارت  را راه بیندازنــد. ببرنــد، بنابرایــن آن هــا بــر آن شــدند 
کنان محلــه مــواردی )ماننــد دوزندگــی، پخت و پــز، آمــوزش زبــان اســپانیولی،  هریــک از ســا
انجــام دادن  تــوان  کــه  را  لوله کشــی، ساخت و ســاز و غیــره(  باغبانــی،  کــودکان،  از  نگهــداری 
کــه نیــاز داشــتند، فهرســت  یــا آمــوزش دادن آن  بــود، یادداشــت می کــرد و هــر آنچــه را نیــز 
می کردنــد. در همــه محلــه یــک اقتصــاد داد و ســتد برپــا شــد. یــک پــول رایــج ســاخته شــد 
کــوی، از ایــن پــول اســتفاده  ج شــدن در محلــه را داشــت. در سراســر  ــه و خــر کــه امــکان مبادل
می شــد و همــه پیرامــون مدرســه )کــه بــه یــک مدرســه چارتــر1 تبدیــل شــد( بســیج شــدند. پنــج 
ــرار  ــا ق کالیفرنی ــدارس  ــن م ــن و باالتری ــان بهتری ــه در می ک ــد  ــق ش ــه موف ــن مدرس ــد، ای ــال بع س

گیــرد.2

اصالحات غیر اصالح طلب
ــد بهبــود شــرایط زندگــی در  کوشــش های مداخله گــری می توان ــه جــز ســناریوهای بعیــد، چــه  ب
ــه  ک ــود آن چیــزی اســت  ــدف، بهب ــور فشــرده، ه ــفالتو را در پــی داشــته باشــد؟ به ط ــورو و آس م
ــا  ــا مرزهــای نظــری نیســت و ب ــه ســازگار ب ک ــده شــود، دســتمایه ای  شــاید "شــهر واقعــی "3 خوان
ــا شناســایی  ــا ب ــر رســمیت همــراه اســت. آی ــی رســمیت و غی آمیختگــی همــواره در حــال دگرگون
و  چالش هــا  کــه  نوآوری هایــی  اســت؟  شــدنی  ایــن   4" سیســتم  چالش برانگیــز  "نوآوری هــای 
راه کارهــا را بازتعریــف می کنــد، بــا قواعــد بــازی همخــوان نیســت و دیگــر بازیگــران را بــه بــازی 
اســکان  چالــش  چــاره  و  شــهری  فقــر  کاهــش  زمینــه  در  کام  نــا کوشــش   نیم قــرن  می گیــرد.۵ 
گواهــی بــر نیــاز بــه شــیوه های نویــن تفکــر اســت. در ایــن پیونــد، مــن بــه پنــداره  غیررســمی، 

کــه در  کــه بودجــه دولتــی دریافــت می کنــد ولــی به طــور مســتقل از نظــام مدرســه دولتــی  Charter School.1 : مدرســه ای اســت 
آن واقــع شــده اســت، عمــل می کنــد و در بعضــی مــوارد خصوصــی اســت. )مترجمــان(

گــن )Vaughn Family Center( و دیگــر برنامه هــای موفــق از پاییــن بــه بــاال  2. بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره مرکــز خانوادگــی وا
 ،)Elwood M. Hopkins( کم درآمــد در نیویــورک و لس آنجلــس، بــه منبــع جانیــس پرلمــن و الــوود م. هاپکینــز در محله هــای 

کنیــد. )1997(، مراجعــه 
3. The Real City
4. System-challenging Innovations
5. Janice Perlman (1990).
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کــه منطــق  بــاور دارم، اصالحاتــی  گــورز1  آنــدره  یــا  غیــر اصالح طلــب  اصالحــات تحول گرایانــه 
ــد. ــم زن ــر ه ــدرت را ب ــوازن ق ــد و ت کن ــون  ــتم را دگرگ سیس

گاهــی  نیــاز بنیادیــن بــرای موفقیت آمیــز بــودن چــاره ایــن چالــش و سیاســت گذاری ها، دانــش و آ
مــردِم بــه حاشــیه رانده شــده اســت. به حســاب آوردن بخــش غیررســمی بــا منابــع ارزشــمند 
کــه شــهر بــرای پیشــرفت بــه آن نیازمنــد اســت.  بــرای تولیــد، مصــرف و شــهروندی همــراه اســت 
حتــی بهتریــن سیاســت ها و برنامه هــا نیــز نیازمنــد بســیج سیاســی اســت و ســرانجام بــه میــزان 

خواســت همگانــی بــرای تخصیــص و بــاز توزیــع منابــع بســتگی دارد.
کــه در ایــن فصــل مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت،  باوجــود سیاســت ها و برنامه هــای بســیاری 
کامــی در برپایــی یــک درک مشــترک از  ــده اســت.3 نا "پرســمان شــهری "2 هنــوز حل نشــده مان
شــهر به مثابــه زیســتگاهی بــرای همــه )بــرای پذیــرش سیاســی و اجتماعــی یکپارچگــی اقتصــادی 
ــت ،  ــودی محیط زیس ــایش، ناب ــن آس ــان رفت ــه از می ــتان(، مای ــران و تهیدس ــرای توانگ ــهری ب ش

ناچیــز شــدن رشــد اقتصــادی شــده و ظرفیــت رفــاه زندگــی شــهری را تبــاه می کنــد.

کارآمد گذاشتن راهکارهای  ک  به اشترا
کرده ام، سرشــار از راه حل هــای نوآورانه  کار  کــه مــن در آن   کالن شــهرهایی  شــهر ریــو، ماننــد همــه 
ــد،  ــاره آن هــا نمی دان کســی درب ــی  ــرای مشــکل درآمدزایــی، مســکن و محیط زیســت اســت ول ب
کوچــک روی می دهــد و توجــه همــگان را جلــب نمی کنــد. ایــن ایده هــا  زیــرا بیشــتر در مقیــاس 
ــه جامعــه دیگــر  ــه یــک سیاســت عمومــی از یــک جامعــه ب ــا تبدیــل ب ــد شناســایی شــده و ب بای
گــر تهیدســتان بــا طبقــه متوســط جامعــه و اغنیــا در برابر خشــونت و قاچــاق مواد  ترویــج شــوند. ا
کننــد، قــدرت تأثیرگــذاری روی سیاســت های عمومــی را خواهنــد داشــت. در پــروژه  همــکاری 
گذاشــتن راه حل هــای نوآورانــه ای  ک  کــه بــه اشــترا ابــر شــهرها، ایــن نکتــه برجســته روشــن شــد 
کشــورها موفــق بوده انــد و بهره منــدی از تــوان تبــادل بین المللــی  کــه در دیگــر جوامــع، شــهرها و 
کــه از  کارآمــد اســت. یــک نظرســنجی  بــرای ارائــه ایده هــای نویــن بــدون ضدیــت سیاســی، بســیار 
گــوس، لنــدن و نیویــورک  مدیــران شــهری برجســته ی پیشــین ریــو، مکزیکوســیتی، دهلی نــو، ال
چ4 انجام شــده بــود،  کــه به وســیله پــروژه ابــر شــهرها بــا پشــتیبانی ســازمان بین المللــی راپــر اســتار
کارگــری، ســازمان های  کــه 96 درصــد از مدیــران )در دولــت، تجــارت، اتحادیه هــای  نشــان داد 
ــا رشــته مشــکالت  کــه ب ــد  گفته ان غیردولتــی، ســازمان های اجتماعــی، دانشــگاه ها و رســانه ها( 
کــه  گفته انــد  کــه مشــابه مشــکالت دیگــر ابــر شــهرها اســت، 94 درصــد نیــز  شــهری روبــرو بوده انــد 
گذاشــتن اطالعــات مربــوط بــه حــل مشــکالت ایــن شــهرها ســودمند خواهــد بــود،  ک  بــه اشــترا
ــه  گاه هســتند.۵ آن هــا به جــای این ک ــه از راه حل هــای جاهــای دیگــر آ ک ــد  گفته ان 11 درصــد نیــز 

1. Andre Gorz
2. Urban Question
3. See Manuel Castells’s seminal book of that name (1977).
4. Roper Starch International
"بررســی رهبــران جهانــی" )Global Leaders’ Survey( در آدرس  بــه  ایــن نظرســنجی،  بــرای جزئیــات بیشــتر دربــاره   .5
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بــه دنبــال یادگیــری اقدامــات عملی تــر موفــق در جاهــای دیگــر باشــند، بیشــتر بــه دنبــال قــرارداد 
کارشناســانی بــا راه حل هــای از پیــش فرمولــه شــده هســتند. بســتن پرهزینــه بــا مشــاوران یــا 

کیــد بــر بازتعریــف یــک پیمــان اجتماعــی بــر پایــه پایبنــدی بــه یــک شــهر دادگــر  ســخن پایانــی، تأ
کــه در آن حقــوق همــه پــاس داشــته شــود. جمعیــت شــهر رســمی  اســت، شــهر دیگرگونــی 
کــردن سیاســت ها  ریودوژانیــرو ناچــار اســت بــه جمعیــت فاوالهــا بپیونــدد تــا اهرمــی بــرای دگــر 
کنــد. نگــرش و ارزش هــای شــهر  کــه خــود بخشــی از ایــن چالــش هســتند را برپــا  کارکردهایــی  و 
گزیــر باشــد بــا واقعیــت جدیــد "شــهر واقعــی " روبــه رو شــود. "مــا و آن هــا "1 بایــد  رســمی، شــاید نا
گسســت و پاره پــاره  یــک "مــا " بزرگ تــر شــود. بی گمــان، ســاختن شــهری یکپارچــه بــه دور از 

گســترده ی همگانــی و بســیج اجتماعــی و سیاســی اســت. شــدن، نیازمنــد پشــتیبانی 

کنیــد. مراجعــه   www.mega-cities.net اینترنتــی 
1. Us and them
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کــه آن هــا را از شــخصیت بی بهــره  بــه حاشــیه رانــده شــدن تهیدســتان ریــو آنچنــان دشــوار اســت 
ــا  ــش آن ه گرای ــد،  ــه می ش گفت ــن  ــای م ــنودها و دیداره گفت وش ــواره در  ــه هم ــت. آنچ ــرده اس ک
کســی بــودن و بــه شــمار آمــدن بــود.1 اصطــالح "جنتــه "2 بــه معنــی "کســی " )آدم، آقــا( اســت،  بــه 
کــه خودبه خــود در جامعــه انســانی بــه  ج و احتــرام داشــتن  کــس و آقــا بــودن یعنــی جایــگاه و ار
کــه  "مــا" داده می شــود و بــرای "آن هــا" انــکار می شــود .3 ایــن اصطــالح بــه جایگاهــی اشــاره دارد 
تهیدســتان در آن قــرار دارنــد و در نگــره ذهنــی توانگــران نیســت. هماننــد "مــرد نامرئــی"4 رالــف 
کنان فاوالهــا "در جســتجوی احتــرام"6 زندگــی را می گذراننــد، ایــن فــراز درخــور را  الیســون۵، ســا
کار بــرد و بســیار  گتــوی شــهر نیویــورک بــه  کتابــش در مــورد یــک  فیلیــپ بورگــوس7 بــرای عنــوان 

کاربــردی نــدارد. پرفــروش شــد.8 حقــوق بشــر شــاید در اینجــا 
گیرایــی فیلــم پرطرفــدار  کــه مایــه  دگــر شــدن از "هیچ کــس" بــه "کســی" یــک درام انســانی اســت 
کــه چندیــن جایــزه اســکار را در  هنــدی بانــام "میلیونــر زاغه نشــین"9 شــده اســت. ایــن فیلــم 

کومبــا بــود. او  کاتا کنان  کــه مــن در آنجــا زندگــی می کــردم یکــی از باهوش تریــن و آموزش دیده تریــن ســا 1. نیلتــون، در آن زمــان 
کــه  ــه ای زندگــی می کنــد  کــرد. امــروزه او در خان ــادی  کمــک زی ــه مــن  کامــل پژوهــش مــن را درک می کــرد و ب کــه به طــور  ــود  کســی ب

گواپــور ســاخته اســت. کنــار بلوک هــای آپارتمانــی مجتمــع  به تازگــی در 
2. Gente
 "gentry" معــادل "gente" اســت امــا اصطــالح برزیلــی "genterie" گرفته شــده از همــان ریشــه فرانســوی انگلیســی گرچــه  3. ا
کســفورد، بــه " مــردم بــا موقعیــت اجتماعــی خــوب "، بــه حــس "برتــری  انگلیســی نیســت. "Gentry"، بــر اســاس واژه نامــه انگلیســی آ
کــه  کســی  کلمــه بــه معنــی " شــخص "، "  موقعیــت، تولــد یــا رتبــه "، ماننــد "طبقــه مرفــه " اشــاره دارد. در زبــان پرتغالــی برزیلــی، ایــن 
کالینــز )Collins( انگلیســی- گرفتــن ثــروت اســت. بــرای ترجمه هــای بیشــتر و تعاریــف، بــه  به حســاب می آیــد " بــدون در نظــر 

کنیــد. کالینــز، ســال 2001،16۵( مراجعــه  پرتغالــی، واژه نامــه پرتغالــی- انگلیســی )نیویــورک: هارپــر 
4. Invisible Man
5. Ralph Ellison
6. In Search of Respect
7. Philippe Bourgois
8. Philippe I. Bourgois (1995).
9. Slumdog Millionaire

گــر مــن  گــر ازدواج خوبــی داشــته باشــم، ا کــه ا گفتــم  کــه تــو را دیــدم، بــا خــود  جانیــس، نخســتین بــار 
گــر تنهــا دو بچــه داشــته باشــیم و آن هــا را بــه مــدارس  کنیــم، ا کار  و همســرم، همــه زندگی مــان را ســخت 
کســی  ــرای خــودم  ــردن را ادامــه دهــم، آن هنــگام ب ک کار  خصوصــی بفرســتیم و پــس از بازنشســتگی نیــز 
کارهــا، چندیــن ســال نــوری عقــب هســتم. کنــون پــس از ســی ســال و انجــام همــه ایــن  خواهــم شــد ولــی ا
                                                                                                                                                                     نیلتون )گواپور، 1999(
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کودکــی  کــه در  ســال 2009 برنــده شــد، داســتان خدمتــکار بی خانمــان یــک چایخانــه اســت 
کشــته می شــود، بــه ســکونتگاه های آلونکــی  هنگامی کــه مــادرش بــه دســت متعصبیــن مذهبــی 
کوشــش بــرای پایــداری، واقعیت هــای  بمبئــی می گریــزد. هنــگام ماجراجویی هــای بســیار در 
شــگفت آوری را می آمــوزد و توانســت پیروزی هــای پیاپــی را بــه دســت آورد و جایــزه نخســت 
کنــد. در  کســی می خواهــد میلیونــر شــود؟"1 را از آن خــود  مســابقه تلویزیونــی هنــد بــه نــام "چــه 
آغــاز، میزبــاِن ایــن برنامــه او را ریشــخند و تحقیــر می کنــد و برنامــه بــا فریــب دادن غیرمنصفانــه 
کــه  کــه او دســتگیر و شــکنجه شــود، چــون بــاور دارد  او پیــش مــی رود و در پایــان می خواهــد 
کــه خدمتــکار چایخانــه بــوده  کســی تهیدســت و بدنــام  او دغــل کار اســت و از دیــد او چنیــن 
گاهــی نیســت. بااینکــه ایــن فیلــم پایــان بالیــوودی  اســت، شایســته داشــتن این همــه دانــش و آ
داشــت و آن پســر یــک قهرمــان میلیونــر می شــود و بــا دختــر موردعالقــه اش ازدواج می کنــد ولــی 
ــین "2  ــالح "زاغه نش ــکونتگاه ها و اصط ــن س ــه ای ــت ب ــگاه نادرس ــه ن ــی ب ــتان اعتراضات در هندوس
کــه زرق وبــرِق فیلــم و هــوش، سرســختی، نــوآوری و راســت گویی  گرفــت. آشــکار اســت  انجــام 
کــس  کــه  قهرمــاِن فیلــم، به کارگیــری چنیــن واژه تحقیرکننــده ای را جبــران نمی کنــد، اصطالحــی 

ــکار می کنــد.3 ــودن را ان ــرد ب و ف
مــن نخســتین بــار واژه "جنتــه " بــه معنــای "یــک نفــر " را در ســال 1963 در آرمبــپ، یــک روســتای 
کســی،  کــردم. هنــگام رفتــن به خانه  کــه در پیشــگفتار بــه آن اشــاره  ماهیگیــری در باهیــا شــنیدم 
ــا صــدای بلنــد جلــوی در خانــه دســت می زدنــد و می گفتنــد "کســی خانــه  کــه ب روش ایــن بــود 
گــر زِن خانــه دِم در می آمــد،  کــه ا کــرد، ایــن بــود  کــه توجــه مــرا بــه خــود جلــب  هســت؟". چیــزی 
کــه شــوهرش بــرای ماهیگیــری بــه  پرســش تکــرار می شــد، "کســی خانــه هســت؟" و او می گفــت 

کســی بــه شــمار نمی آمــد. بیــرون رفتــه  اســت. او در خانــه بــود ولــی به عنــوان 
کــه بــه شــهر مهاجــرت می کردنــد، نگــران جایــگاه و سروســامان خــود نبودنــد. آن هــا  کســانی 
کــرده  کــه از ایــن ســفر جــان ســالم بــه دربــرده بودنــد و محلــی بــرای زندگــی پیــدا  خرســند بودنــد 
کننــد ولــی زندگــی در یــک فــاوال  آن هــا  و می توانســتند از خــود و خانواده  هایشــان پشــتیبانی 
را در زمــره "هیچ کــس" قــرار مــی داد. هنگامی کــه شــاهد رانــده شــدن ناخواســته هــزاران تــن از 
تــا بــه مجتمع هــا جابجــا  کامیون هــای آشــغالی چپانــده شــدند  کــه در  خانه هایشــان بــودم 
ــود.  کیســتی آن هــا ب ــه  ــاره شــنیدم. ایــن بیــرون ریختــن، تاختــن ب شــوند، ایــن اصطــالح را دوب

ــود ". ــار ش ــان( رفت ــی )انس کس ــد  ــا مانن ــا م ــه ب ک ــتیم  ــا می خواس ــد "تنه ــا می گفتن آن ه
رفتــار نکــردن انســان گونه بــا آن هــا در برخوردهــای روزانــه در بانک هــا، ســازمان های دولتــی 
و اداره هــای عمومــی، جدایــی "مــا " و "آن هــا " را در "افســانه حاشیه نشــینی" بیشــتر و ژرف تــر 
ــا  ــوری نظامــی و پــس ازآن، ب ــه شــمار نیامــدن آن هــا در روزگار دیکتات کــس ب می کنــد. چگونگــی 
ــر خشــونت های مرگبــار قاچاقچیــان  کنان فاوالهــا در براب ــرای پاســداری از ســا ــت ب کامــی دول نا
یــک چرخــه آســیب زا شــد و رفتــار غیرمحترمانــه و خــود  ایــن  بــود.  و پلیــس نهادینــه شــده 

1. Who Wants to be a Millionaire?
2. Slumdog
3. Fareed Zakaria (2009), 42.

کسـی)جنته( بـودن اهمـیت 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو420 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کــه  کــس نبــودن )انســان نبــودن( را تقویــت نمــود. همان گونــه  کــرد و برچســب  تقبیحــی را بیشــتر 
ــرای پویــش روبه جلــو، نیــاز اســت بدانیــم  گفتــه اســت، "ب انسان شــناس و جرم شــناس، ســوارز 
کرده انــد. آن هــا  کــه همــه زندگی شــان را در تــرس زندگــی  کســانی هســتند  کنان فاوالهــا  کــه ســا

کامــل نبودنــد و هرگــز شــخصیت آن هــا تأییــد نشــده اســت."1 هرگــز یــک شــهروند 

کاشــی های ســرامیکی فیــروزه ای روشــن بــا بیانیــه  تصویــر 12-1. میــدان عمومــی در ورودی فــاوالی ودیــگال در آوندیــا نیمیــر2، 
کــودکان فــاوال به عنــوان یــک پــروژه هنــری بــه سرپرســتی فرانســواز شــین3( حقــوق بشــر نشــان داده شــده اســت. )بــه دســت 

ــا "  ــای "م ــه معن ــتر ب ــار بیش گفت ــن واژه را در  ــاوال ای ــردم ف ــت. م ــیال اس ــیار س ــه" بس ــی "جنت معن
کار می برنــد، بــرای نمونــه جملــه "A gente tem medo de sair" بــه معنــی "مــا  یــا "بــرای مــا " بــه 
کــس خــوب و  می ترســیم بیــرون برویــم " اســت و یــا از فــراز "gente boa" بــرای نشــان دادن یــک 
 "Janice e’gente boa" گــر آن هــا بگوینــد کســی بهــره می برنــد. ا کــردن  راســت گو و بــرای ضمانــت 

کــه "جانیــس فــرد خوبــی اســت، یکــی از ماســت ". منظورشــان ایــن اســت 
درون فــاوال هرکــس هویــت )شــخصیت( دارد. مــردم بــه دو دســته "ســخت کوش و درســتکار" و 
"راهــزن  و بزهــکار" تقســیم می شــوند. واژه نامــه پرتغالــی- انگلیســی واژه "Malandro" را بــه دورو، 

کــه در تاریــخ 20 دســامبر  1. از مصاحبــه بــا لوییــس ســوارز، 6 جــوالی، 200۵، موجــود در وب ســایت "رویاهــا می تواننــد برپــا شــوند "؛ 
2008 در آدرس اینترنتــی www.dreamscanbe.org/controlPanel/materia/view/433، در دســترس بــود. ســوارز در 
مســتند "خبر هــای یــک جنــگ خصوصــی " همــکاری میــان پلیــس و فروشــندگان مــواد مخــدر و همچنیــن آســیب پذیری افســران 

کــه بیشــتر دالالن از طبقــه پاییــن آن جامعــه هســتند و از مــردن هراســی ندارنــد را نشــان می دهــد. پلیــس و ایــن واقعیــت 
2. Avendia Niemeyer
3. Francoise Schein
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کــه  کالهبــردار خیابانــی یــا بزهــکار معنــی می کنــد و "Bandido" بــه معنــی راهــزن اســت  حیله گــر، 
مــردم در فاوالهــا، قاچاقچیــان مــواد را بــه ایــن نــام می نامنــد. فرومایــگان و راهزن هــا هرچقــدر 

کــس می پذیرنــد. بــد باشــند ولــی با این حــال مــردم در فاوالهــا آن هــا را به عنــوان یــک 
جنتــه بــودن یــک وضعیــت ایســتا نیســت، چه بســا بســته بــه شــرایط می توانــد در راســتای زمــان 
کــه در آســایش و دارایــی  کســی  یــا بــر پایــه دیــد نگرنــده بــرای یــک فــرد دگرگــون  شــود. ایــن بــرای 
زاده شــده هرگــز چالــش نیســت. ایــن بخشــی از سروســامان شــهری طبقــات پاییــن اســت و 
کــه میــان توانگــران  و مــردم نــدار، جدایــی می افتــد و حــس برتــر بــودن آن هــا  این گونــه اســت 

چیــره می شــود.
کســی ســخن می گویــی؟"1 نمایــان اســت.  گــزاره تهدیدآمیــز "می دانــی بــا چــه   ایــن زمینــه در 
ــون  ــر از قان ــه نفــوذ سیاســی دارد و خــود را باالت ک کســی اســت  ــی از ســوی  ایــن ترســانیدن درون
کــه از نظــر اداری و دولتــی پاییــن اســت، مایــل بــه ســر فــرود آوردن  کــس روبرویــش  گــر  می بینــد و ا

در برابــر قانــون نباشــد و یــا بــه جایــگاه برتــر او احتــرام نگــذارد، دچــار دردســر می شــود.
را نشــان می دهــد.  بــه جنتــه  از شــرایط پیوســته  کــه در ادامــه می آیــد، طیفــی   نکته هایــی 
اســت.  از دســت دادن آن  ناپایــداری شــخصیت و ســادگی  کابــو نشــان دهنده  داســتان زی 
کــه پــول به تنهایــی بــس نیســت و ظاهــر فــرد نیــز مهــم اســت.  داســتان دوناریتــا نشــان می دهــد 
کلودیــا2، رخســار خوبــی دارد ولــی بــا یــک تصمیــم شــتاب زده می توانــد همه چیــز را از دســت 
گفتــه ی  کنــون دیگــر بســیار دیــر اســت و بــه  بدهــد. سباســتیائو3 نیــز بخــت خوبــی داشــت ولــی ا

گذشت". خودش "زمانش 

کابو: ناپایداری جنته زی 
ــته  گذش ــه و در  ــک جنت ــد ی ــز مانن ــا او نی ــش ب ــرد و در ارت ــار می ک ــه رفت ــک جنت ــد ی ــو مانن کاب زی 
همچــون یــک رهبــر برگزیــده نوابرازیلیــا بــا احتــرام بــا وی رفتــار می شــد. او از اینکــه توانســته بــود 
بــه اداره هــای دولتــی شــهر وارد شــود و فــردی شناخته شــده باشــد، احســاس غــرور می کــرد. 
ادارات  انتظــار  اتــاق  در  روز  پایــان  تــا  کــه  باشــد  ســربه زیری  مراجعــان  ماننــد  نبــود  ناچــار  او 
می نشســتند تــا بــه ترتیــب ظاهرشــان پذیرفتــه شــوند و ســپس بــدون دســتاورد آنجــا را تــرک 
ــار  ــا رفت کار ی ــر  گ ــه ا ک ــتند  ــا می دانس ــد. آن ه ــدا می زدن ــا " ص ــهر او را "آق ــن ش ــای انجم ــد. اعض کن
کنان را بــه شــهرداری  اشــتباهی از آن هــا ســر بزنــد، او به راحتــی می توانــد 20 اتوبــوس، پــر از ســا
کابــو، دانــش و شــناخت همه جانبــه ای از نیازهــا و منابــع  بیــاورد و مایــه آبروریــزی شــود. زی 

ــود. ــرده ب ک ــی  ــدرت اجتماع ــات و ق ــمه اطالع ــه او را سرچش ک ــت  ــی داش ــاع محل اجتم
گروه هــای مــواد مخــدر از نوابرازیلیــا رانده شــده اســت و در یــک  ــا فشــار  کنــون ب بااین حــال، او ا
کــه هیچ کــس او را نمی شناســد و هیچ کــس   خانــه  نیمه تمــام و متروکــه درجایــی زندگــی می کنــد 

 Voc sabe com( "کســی ســخن می گویــی؟ 1. روبرتــو دا ماتــا، انسان شــناس برزیلــی، قطعــه ای معروفــی بــه نــام "می دانــی بــا چــه 
?quem esta falando( را در ســال 1979 نوشــته اســت.

2. Claudia
3. Sebastiao
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کــه او چــه دســتاوردهایی داشــته اســت. او پــس از پرداخــت هزینه هــای درمانــی  نمی دانــد 
ــوه اش و فرزندانــش )یــک پســر و یــک  ــرای دو ن ــه ب خــودش و پســرش و خریــدن و ســاختن خان
کم وبیــش ورشکســته شــد. نــوه اش،  دختــر از ازدواج نخســتش و دو دختــر از ازدواج دوم خــود( 
کامــل شــمرده می شــود، بااینکــه نگــران ســالمتی زی  کــه جنتــه  پاتریشــیا، تنهــا عضــو خانــواده 
کــه بــرای دیدنــش  اســت ولــی نــه در منطقــه شــمال بــه دیــدن او می آیــد و نــه از او دعــوت می کنــد 
کــه  گمــان می کنــم  ــد انگیزه هــای فراوانــی داشــته باشــد. مــن  ــرود. ایــن می توان ــا ب کابان کوپا ــه  ب
او می خواهــد ریشــه  ی فاوالیــی خــود را پنهــان نگــه دارد. بــه چشــم او پدربزرگــش بزرگــوار و 

بخشــنده اســت ولــی یــک جنتــه نیســت.

کافی نیست دوناریتا، پول به تنهایی 
به راســتی، چیــزی بیشــتر از پــول نیــاز اســت تــا به عنــوان جنتــه پذیرفتــه شــوید. ریتــا در نوابرازیلیا 
کامیــون، یک خانــه زیبــا در محلــه ای متوســط، یــک ویــالی ســاحلی و یــک  دو فروشــگاه، چنــد 
خــودرو دارد. بااین حــال، در فروشــگاه عینک فروشــی مرکــز ریــو بــه خاطــر ریختــش همچــون 
کفــش، مــدل موهــا و رفتــارش نشــان  دیگــر خریدارهــا بــه او خدمات رســانی نمی کننــد. پوشــش، 
کــه او بتوانــد پــول  کــه او از منطقــه شــمال آمــده اســت و بنابرایــن آن هــا بعیــد می داننــد  می دهــد 
ــاز  ــش را ب ــف پول کی ــود  ــار ب ــا ناچ ــدن عینک ه ــرای دی ــردازد. او ب ــا را بپ ــن عینک ه ــک از ای هیچ ی
کنــد. او بیشــتر  کنــد و هــزار دالر نقــد را بــه دختــر فروشــنده نشــان دهــد تــا او ویتریــن را برایــش بــاز 
ــه  ــز این گون ــرش نی ــرایط پس ــد. ش ــاب نمی آی ــه به حس ــی جنت ــول دارد ول ــگاه پ ــتادان دانش از اس
کفش فروشــی یــاری  کــه پرســتاری می خوانــد و بــه پــدرش نیــز در فروشــگاه  اســت. شــاید نــوه اش 

می کنــد، بتوانــد یــک جنتــه شــود ولــی هنــوز روشــن نیســت.
کســی  کســی یــک جنتــه اســت و چــه  کــه چــه  یــک اهــل ریــو1 بی درنــگ می توانــد پــی ببــرد 
نیســت. ایــن بازشناســی "دیگــران "2 بــر پایــه ارزیابــی  دارایــی، پیشــه، تحصیــالت، نــوع محلــه و 
کلــی اســت. همــه ایــن نشــانه های ظاهــری باهــم آمیختــه می شــوند تــا چیــزی را بســازند  ریخــت 
ــی  ــا "نمــود خــود در زندگ گافمــن4 ب ــه  ک ــه  ــا آن گون ــار"3 می نامنــد ی ــه برزیلی هــا آن را "شــیوه رفت ک
گفتــن،  کــردم، شــیوه ســخن  کــه در فصــل ششــم بیــان  روزانــه "۵ از آن یــاد می کنــد.6 همان گونــه 
زبــان بــدن، رفتــار، پوشــش، رنــگ پوســت و اتــکاء بــه نفــس، همگــی نشــانه های اجتماعــی 
نشــانه ها  ایــن  هرازگاهــی  ولــی  می کنــد  جــدا  اجتمــاع  افــراد  از  را  رانده شــدگان  کــه  هســتند 

هســتند. گمراه کننــده 

1. Cariocas
2. Otherness
3. The Way The Person Comes Across
4. Goff man
5. Their Presentation of Self In Everyday Life
6. Erving Goff man (1959).
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کسـی)جنته( بـودن 423اهمـیت 

کافی نیست کلودیا: همانند  جنته به چشم آمدن 
خریــد  مرکــز  یــک  در  کــه  اســت  ســفیدرو  و  خوش پــوش  سی ســاله،  فروشــنده  یــک  کلودیــا 
کار می کنــد.  پرزرق وبــرق در محلــه ثروتمند نشــین ســائوکونرادو1 بــه نــام مجتمــع تجــاری فشــن2 
رنگ شــده،  مــوی  پوشــش،  گفتــن،  بــه چشــم می آیــد؛ شــیوه ســخن  یــک جنتــه  ظاهــرش 
ک زده و لباس هــا و زیــورآالت مــد روز و همــه ظاهــرش ماننــد یــک جنتــه بــه چشــم  ناخن هــای ال
کــه او را از جنتــه بــودن جــدا  می آیــد. بااین حــال آنچــه دیدنــی نیســت، خــط باریکــی اســت 
کارگــری برخــوردار نیســت. دســتمزدش  کاری رســمی نــدارد و از مزایــا و بیمــه  می کنــد. او قــرارداد 
ــت و  ــی اس کارش طوالن ــاعت   ــود. س ــرش می ش ــه ظاه ــتمزدش هزین ــتر دس ــت و بیش ــن اس پایی
ــرود،  ــر بیمــار شــود و ســرکار ن گ ــر فروشــگاه اســت. ا ــه شــرایط مدی کار بســته ب ماندنــش در ایــن 
گــر  کنــد؛ ا جریمــه خواهــد شــد و افــزون بــر آن، هزینه هــای پزشــکی را نیــز بایــد خــودش پرداخــت 
کــه در خطــوط اتوبــوس منطقــه شــمال یــک رویــداد  اتوبــوس خــراب شــود )بــه آن حملــه شــود 
پیش پاافتــاده اســت(، ممکــن اســت بــرای بیــش از ســه بــار دیــر رســیدن برکنــار شــود. او در 
گرچــه یــک ســاختمان قانونــی اســت  آپارتمانــی درســت در جلــوی یــک فــاوال زندگــی می کنــد و ا
کار خــود را از دســت بدهــد، نمی توانــد اجــاره  گــر او  ولــی بخشــی از فــاوال شــمرده می شــود. ا
کنــد، بنابرایــن آپارتمانــش را از دســت می دهــد و جایــی بــرای رفتــن  خانــه خــود را پرداخــت 
کــه یکــی از دوســتانم هنگامی کــه پــول  نخواهــد داشــت. مــن ایــن شــرایط او را درک می کنــم، چرا
کــرده بــود، پولــش را دزدیدنــد، او هرگــز تــوان جبــران آن را  اجــاره خانــه خــود را از بانــک برداشــت 

ــی نیســت. ــه اش را از دســت داد. هیــچ راه نجات نداشــت و خان
گــر داشــتن جایــگاه محلــی، دارایــی ، معیشــت و ظاهــر بــرای تضمیــن جنتــه بــودن بــس نباشــد،  ا
کافــی نخواهــد  ــز  ــی نی ــه قانون ــا محل ــه یــک مجتمــع ی ــاوال و جابجایــی ب پــس بیــرون شــدن از ف
کــه فــردی حرفــه ای و تحصیل کــرده اســت.  بــود. تانیــا ماریــا3، مــددکار اجتماعــی شــهر ریــو اســت 
ک و رنــگ  او ماننــد یــک جنتــه رفتــار می کنــد و جــدای از دســتمزدش )کــه پاییــن اســت(، پوشــا
کتابــدار  کــه  کابــو، واندلینــا  پوســت قهــوه ای اش، یــک جنتــه بــه شــمار مــی رود؛ ولــی دختــر زی 
کارمنــدان دولــت زندگــی  کــروز4، در یــک مجتمــع مســکونی ویــژه  مدرســه اســت و در ســانتا 
کــه در نوابرازیلیــا بزرگ شــده ســخن می گویــد و رفتــار می کنــد، ازایــن رو  می کنــد، بــه راه و روشــی 

ــود. ــته نمی ش ــه نگریس ــک جنت ــوان ی به عن

سباستیائو: برای جنته شدن بسیار دیر است
ــود.  ــی ب ــاع محل ــر اجتم ــک رهب ــا ی ــای 1960 و 1970 در نوابرازیلی ــل۵، در دهه ه ــتیائو دانی سباس
ــواع  ــده ان ــرد و توزیع کنن کار می ک ــازی  ــرکت ساختمان س ــک ش ــون در ی کامی ــده  ــوان رانن او به عن

1. Sao Conrado
2. Fashion Mall
3. Tania Maria
4. Santa Cruz
5. Sebastiao Daniel
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مصالــح ســاختمانی بــود. در ســال 19۵۵ بــه نوابرازیلیــا جابجــا شــد و بــرای یــک دهــه به عنــوان 
"بــزرگ اجتمــاع محلــی"1 شــناخته  شــد.

او بــرای پشــتیبانی از مــردم تهیدســت، بــا دولت هــای محلــی پیــکار می کــرد و مقامــات برگزیــده 
کنــون در خانــه ای فقیرانــه   کننــد. ا را وادار می ســاخت تــا بــه وعده هــای انتخاباتــی  خــود عمــل 
نزدیــک بــه خانــه  پیشــین خــود در نوابرازیلیــا زندگــی می کنــد. او بــا حقــوق بازنشســتگی و ســبد 
کلیســا می گیــرد، نیــاز همســر بیمــار و هفــت عضــو دیگــر خانــواده اش  کــه از  کاالی ماهیانــه ای 
کنــون بزرگ تریــن دشــواری پیــش روی او  کــه ا بــرآورده می کنــد. هنگامی کــه از او پرســیدم  را 
کمــک  چیســت، پاســخ داد "شــیر خشــک خریــدن بــرای نــوه ام ". هنگامی کــه از او پرســیدم بــرای 
ــا  ــه رو می شــود، ت ــرد نیازمنــدی روب ــا ف ــه هــرگاه ب ک ــرد، او پاســخ داد  ک ــد  ــه تهیدســتان چــه بای ب

کمــک مالــی می کنــد. کــه در توانــش هســت بــه او  آنجــا 
کــه از  کنــد و ناچــار می شــود  کار  کــه دیگــر نمی توانــد  بدتریــن ســویه زندگــی اش ایــن اســت 
ــر  گ ــه ا ک ــد  ــی می گوی ــا اســت و به ســختی می شــنود ول کم وبیــش نابین کمــک بگیــرد. او  دیگــران 
کــه  کامیــون مــی داد، می توانســت بــا آن پــول در آورد، او افــزود: "فکــر می  کــردم  کســی بــه او یــک 

ــرای مــن بســیار دیــر شــده اســت". روزی یــک جنتــه خواهــم شــد ولــی دیگــر ب

تهیدست و توانگر در اندیشه  مردم
ــودن  ــا مفهــوم جنتــه ب ــی نزدیکــی ب برداشــت از مفهــوم تهیدســت و توانگــر در برزیــل، همخوان
کائــو  کتبــر 2002، یونیلــور2، یــک شــرکت چندمنظــوره بین المللــی، بــا فوندا یــا نبــودن دارد. در ا
کاال را در  گتولیــو وارگاس3 قــرارداد بســت تــا یــک پژوهــش دانشــگاهی دربــاره بــازار و خریدوفــروش 
کــه انگیــزه آن فهــم بهتــر خریــداران بالقــوه بــود. نتایــج  کم درآمــد انجــام دهــد  میــان برزیلی  هــای 
نظرســنجی در یــک روزنامــه برزیلــی بــه نــام "Economico Valor" در 18 مــارس 2003 چــاپ شــد. 
ــل  ــودن در برزی ــد ب ــر و ثروتمن ــوم فقی ــاره مفه ــش درب ــه پرس ــردم را ب ــخ های م ــر پاس ــت زی فهرس

نشــان می دهــد.4

- معنای فقیر و تهیدست بودن چیست؟
• اتوبوس سوارشدن

• بی احترامی دیدن از پلیس
کردن از روی ناچاری برای زنده ماندن کار   •

• رئیس داشتن
• تنها خرید از حراجی سوپرمارکت

1. King Of The Community
2. Unilever
3. Fundaçao Getulio Vargas
4. This list taken from a chart entitled “Pobre e Rico na cabeça das pessoas” (Poor and Rich in 
people’s minds), part of the Pesquisa FGV-Opiniao para Unilever (2003), quoted in Ricardo 
Neves (2003), 79.
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• ماندن در صف بانک
• باور به اینکه سرنوشت انسان به دست خداوند است

کتک زدن فرزندان  •
• نیاز به جابجایی برای بهبود زندگی

- معنای ثروتمند بودن چیست؟
• به کارگیری جواهرات

• داشتن دوستان و خویشاوندانی در دولت
• شستن ظروف در ماشین ظرف شویی

• درس خواندن در دانشگاه
• فساد/دزدی از صندوق های سرمایه گذاری عمومی

کردن به قیمت ها • خرید از سوپرمارکت بدون نگاه 
کردن کار  کار داشتن ولی بی نیاز از   •

ک خوردن در رستوران ها • خورا
• خریدن فرآورده های مارک دار دلخواه

کادمی ورزشی • بودن در یک باشگاه یا آ

کــه در یــک فــاوال در ریــو زاده و بــزرگ شــد و بعدهــا توانســت وزیــر امــور اقتصــادی  بندیتــا داســیلوا1 
اجتماعــی شــود، در زندگینامــه  خــود تهیدســت بــودن را این گونــه تعریــف می کنــد: داشــتن تنهــا 
کــردن  کافــی بــرای فرزنــدان؛ برطــرف  یکدســت لبــاس و هــر شــب شســتن آن؛ نداشــتن غــذای 
خ شــده؛ فرســتادن آن هــا بــه رختخــواب بــا  گرســنگی آن هــا بــا مخلوطــی از آب و آرد مانــوک2 سر
کاهــش دهــد؛ فرســتادن آن هــا در  گرســنگی را  کــه محکــم بسته شــده اســت تــا درد  شــکم هایی 
پایــان مــاه بــه تک تــک خانه هــا بــرای درخواســت غــذا یــا پــول؛ و اســتفاده از روغن موتــور بــرای 

آشــپزی، چــون ارزان تــر از روغــن آشــپزی اســت.
کســی نیســتیم. خانه  هــای مــا نشــانی ندارنــد.  گفــت: "مــا  گفتگــو بــا مــن  کومبــا در  کاتا رجینــا3 از 
کنیــم. ناچاریــم  بــرای ثبت نــام فرزندانمــان در مدرســه نمی توانیــم از نشــانی خودمــان اســتفاده 
کار می کنیــم( را بدهیــم تــا فرزندانمــان را بــه آموزشــگاه های  کــه برایــش  نشــانی خانــم )زنــی 
کاری بــه دســت آوریــم." در  کنیــم و یــا  شایســته بفرســتیم، نگهداری هــای پزشــکی دریافــت 
کننــد یــا  کــه تهیدســتان نزدیــک بــه آن هــا زندگــی  گفــت: "توانگــران نمی خواهنــد  ادامــه دختــرش 

بــا آن هــا بــه مدرســه برونــد. آن هــا ترجیــح می دهنــد مــا ناپیــدا بمانیــم."
ــته  ــیت و رنــگ پوســت، پیوس ــای ســن، جنس گی ه ــدای از ویژ ــاوال، ج کنان ف ــا ــرای س ــت ب هوی
ــا دربرگیرندگــی/ عــدم دربرگیرندگــی و بــه حاشــیه راندگــی/ یکپارچگــی، تعریــف  کشــمکش ب در 

1. Benedita da Silva
2. Manioc
3. Regina
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کنان شــهر ریــو به عنــوان جنتــه شــمرده  کــه یک ســوم ســا و بازتعریــف می شــود. بــه آن معنــی 
کنــد، به راحتــی  کــه بتوانــد شــرایط آن هــا را دگرگــون  کاری  نمی شــوند و فرصت هــای آموزشــی و 

برایشــان قابل دسترســی نیســت.
کــه  نبــود مجــال بــرای تهیدســتان به خودی خــود آرایــه ای غیرانســانی اســت و ســتمی اســت 
بیــل  ام.وی  می کنــد.  ناتــوان  خــود  ظرفیت هــای  شــکوفایی  و  بهره منــدی  از  را  تهیدســتان 
گونــه ای خشــونت  گفــت: "بــودن مــردم در شــرایط نــا انســانی،  گفتگــو  )خواننــده برزیلــی( در یــک 
بــه  یــاری  بــرای  ناچارنــد  مــدارس دولتــی می رونــد و هم زمــان  بــه  فاوالیــی  کــودکان  اســت. 
کننــد؛ بنابرایــن، ایــن فرزنــدان هرگــز آمــوزش بایســته و پســندیده ای  کار  خانواده هــای خــود، 
ــا بتواننــد وارد دانشــگاه های دولتــی شــوند. آن هــا هرگــز بختــی نخواهنــد داشــت.  نمی بیننــد ت
ــره  ــی به ــدارس خصوص ــه از م ک ــت  ــاال اس ــه ب ــه ب ــات میان ــدان طبق ــرای فرزن ــا ب ــگاه ها تنه دانش

می برنــد."1
ــد و  ــس ندارن ــود، اعتمادبه نف ــورد نمی ش ــا برخ ــا آن ه ــرم ب ــردم محت ــد م ــز مانن ــه هرگ ک ــی  جوانان
ــردن مدرســه،  ک ــان و رهــا  ــردن تحصیــل نوجوان ک ایــن پیامدهــای ناخوشــایندی ازجملــه رهــا 
داشــتن پیونــد جنســی محافظــت نشــده و بارداری هــای زودهنــگام و پیوســتن جوانــان بــه 
گــروه تبهــکاران احســاس  گروه هــای قاچــاق مــواد مخــدر را بــه دنبــال دارد. پســران جــوان در 
کفش هــا،  نقــد دارنــد،  پــول  بــودن می کننــد. آن هــا جنگ افــزار و  نیرومنــد  بــودن و  بــاارزش 
ایــن  انگاشــت  یــک موتورســیکلت دارنــد.  و  گران قیمــت می پوشــند  پیراهن هــا و جواهــرات 
کــه مــردم عــادی از  کــه یــک نوجــوان آمــاده اســت بــرای آزمــودن احترامــی  زمینــه ســخت نیســت 

آن بهره منــد هســتند، خطــر مــرگ زودهنــگام را بپذیــرد.
گرســنگی  گرســنگی ژرف تــر از  گفتــه اســت: "ســرانجام، یــک  کــه لوییــس ادواردو ســوارز  همان طــور 
گرســنگی عاطفــه، بــه رســمیت شــناخته شــدن و عــزت نفــس اســت."2  جســمانی هســت و آن 
کــه از زمان  کســانی  کار حرفــه ای و جایــگاه شایســته در جغرافیــای شــهر، بــرای  تحصیــالت عالــی، 
ــت.  ــودن اس ــابی ب ــه و آدم حس ــانه های جنت ــن نش ــته اند، بهتری ــا را نداش ــدن این ه ــا آم ــه دنی ب
کــه ورزشــکار، خواننــده ، مــدل ، ســتاره  تلویزیونــی یــا سیاســتمدار سرشناســی  کســانی از فاوالهــا 
شــدند، به تدریــج ماننــد یــک جنتــه بــا آن هــا رفتــار  شــد و آن هــا نیــز ماننــد یــک جنتــه رفتــار 
را می تــوان  افــراد  ایــن  از  نمونه هایــی  آدم حســابی شــدند.  و  آن هــا جنتــه   کردنــد، ســرانجام 
کــه یــک  گیلبرتــو  گیــل4، آهنگســاز و خواننــده سرشناســی  یافــت، ماننــد پلــه3 ســتاره فوتبــال؛ 
ــر ملــی فرهنــگ شــد؛ بندیتــا داســیلوا  ُکنشــگر محیط زیســت، سیاســتمدار محلــی و ســپس وزی
کــه نخســتین فرمانــدار زن سیاه پوســت و ســپس وزیــر امــور اجتماعــی و اقتصــادی شــد ولــی 

ــتند. ــام هس ــون ع ــک قان ــتثناهایی در ی ــی اس ــا همگ این ه
گذشــتۀ اســتعمارگری  پیونــد میــان فقــر و شــخصیت در آمریــکای التیــن، به ویــژه در برزیــل، در 

1. Quoted in Patrick Neate (2003), 191–92.
2. Luiz Eduardo Soares interview (2005)
3. Pele
4. Gilberto Gil
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بــرده داری بنیــان دارد و در دوران رژیم هــای خودکامــه دیکتاتــوری نظامــی بیســت ســاله  و 
ک و ثــروت  کــه ملــک و امــال کســانی  کامــل از حقــوق جهانــی بــرای  گرفــت. بهره منــدی  شــدت 
ــدن  ــردم متم ــرای م ــراث ب ــن می ــت. ای ــگاه"2 اس گه ــز  ــک "چی ــس1 ی ــی و ب ــه پورگ گفت ــه  ــد ب ندارن
کنان فاوالهــا را "دیگــری "3 بنامنــد،  و تحصیل کــرده ایــن توانایــی را فراهــم آورده اســت تــا ســا
درحالی کــه همچنــان انــگاره مثبــت از انســانیت خــود را پــاس داشــته اند. آن هــا تــا هنگامــی 
کــه بــرای هــر دو سلســله مراتــب  خدمتــکاران خــود را "بخشــی از خانــواده " به حســاب می آورنــد 

ــا رعایــت قوانیــن بــازی روشــن باشــد. قــدرت،و رفتــار ب
گنینــو4، دانشــمند سرشــناس علــوم سیاســی برزیلــی، تهیدســت بــودن  گفتــه خانــم اولینــا دا بــه 
بــودن دســتخوش  نــدارد، چه بســا تهیدســت  تنهــا دریافتــه اقتصــادی و محرومیــت مــادی 
کــه روشــنگر بــه رســمیت نشــناختن مــردم تهیدســت بــرای داشــتن  هنجارهــای رفتــاری اســت 
کــردن جایــگاه  کامــل حقــوق " بــه معنــای ســرکوب  کــه "نبــود  حقــوق اســت.۵ او ادامــه می دهــد 
کــردار،  و منزلــت انســانی اســت. هنگامی کــه بــی ارزش بــودن بــرای مــردم درونــی  شــود، ایــن را در 
گفتــار و زبــان بدنــی خــود نشــان می دهنــد و ایــن خــود بــه توانگــران اجــازه می دهــد  رفتــار، 
کننــد. ادوارد تلــس6 ایــن  ــرداری و حتــی ســوء اســتفاده  ــرده، از آن هــا بهره ب ک ــه آن هــا را جــدا  ک
کــه در ایــن تبانــی  ســرکوب جایــگاه و فرمنــدی انســان را "نامدنیــت "7 می نامــد و می  افزایــد 
کــه در آن مــردم نمی تواننــد  فرهنگــی، تهیدســت بــودن "نشــانه َپســتی "8 می شــود، الگویــی 

حقــوق خــود را بــه دســت آورنــد.9
کــه فقــرا فقیرنــد، چــون تنبــل، غیرقابل اعتمــاد و پســت هســتند  جامعــه خــود را متقاعــد می کنــد 
گــردن  گنــاه بــر  و فقــر را برآمــده از بی عدالتــی و نابرابــری فرصت هــای اجتماعــی نمی داننــد. 
قربانــی اســت. در "افســانه حاشیه نشــینی "، مــن بــه ایــن چالــش به عنــوان یــک همبســتگی 
ــگاره ای  ــاب نمی کنــد، بلکــه ان کــه در آن "آینــه روی دیــوار " راســتی را بازت کــردم  ــاد  "آینــه وار "10 ی
کــه ثروتمنــدان از راه آن، امتیــازات برتــری خــدادادی خــود را بــه  دلخواه تــری را نشــان می دهــد 
کرده  انــد و شایســتگی آن را دارنــد. در ایــن ســناریو  کار  دســت آورده انــد. آن هــا ســخت بــرای آن 

هیچ کــس مقصــر نیســت.
گزینــی اجتماعــی میــان جنتــه و ناجنتــه در همــه تعامــالت اجتماعــی،  هنجــاری شــدن جدایــی 
کنــار ســاحل بــه چشــم می  خــورد. جــدای از تبعیض هــای طبقاتــی و نــژادی همیشــگی،  حتــی 

1. Porgy & Bess
2. A sometime Thing
3. Other
4. Evelina Dagnino
5. Evelina Dagnino (1998)
6. Edward Telles
7. Incivility
8. Sign of inferiority
9. Edward E. Telles (1994)
10. Specular
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ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو428 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

کوپابانــا، ایپانمــا و لبلــون1، در زمینــه فروشــندگان دوره گــرد ســاحلی  در ســواحل بخــش جنــوب، 
ــت  ــای دوردس ــای حومه ه ــوس از فاواله ــا اتوب ــا ب ــورد. آن ه ــم می خ ــه چش ــی ب ــن دوگانگ ــز ای نی
ک، لــوازم ســاحلی، صنایع دســتی و ســوغاتی ها را بــا خــود دارنــد.  گونه هــای خــورا می آینــد  و 
گفتگــو   بــا فروشــنده ای را چــاپ  گــروه "2  یــک نوشــتار نیویورک تایمــز بــا نــام "تمایــز میــان دو 
کنــار ســاحل  کــه  گاهــی شــما ایــن مــردم طبقــات بــاال را می بینیــد  کــه می گفــت : "هــر از  کــرد 
کــه آنجــا  باهــم نشســته اند و از هــر رفتــاری شــرم ندارنــد، هیــچ اعتنایــی بــه شــما ندارنــد، انــگار 

ــی".3 ــا آدم نباش ــی ی ــی باش ــه نامرئ ــیم، مثل اینک نباش
داســتان هایی چنیــن از نبــود شــخصیت درجاهــای دیگــر نیــز یافــت می شــود. در آلونک نشــینی 
بیشــتر  می گفــت"  نایــدو۵  شــامیتا  نــام  بــه  زنــی  جنوبــی،  آفریقــای  در  دوربــان4  پیرامــون  در 
کن  کســی او را می بینــد. همیــن حــس را نیــز صدهــا ســا کــه آیــا به راســتی  شــگفت زده اســت 
گاهــی بــه نظــر می رســد  کوچــک آن ســو، زیــر درختــان انگــم دار روی تپــه دارنــد.  کلبه هــای حلبــی 

کــه مــا همگــی نامرئــی هســتیم."6
کیوســک ها  کــه در  از ســوی دیگــر، مــردان فروشــندگان دوره گــرد در ســواحل بخــش جنــوب ریــو 
کاال و خدمــات خــود را  کســی،  نوشــیدنی ســرد و اســنک می فروشــند، و حتــی راننده هــای تا
کــه ســپس  کــه ماننــد یــک جنتــه بــه نظــر برســد و بــه آن هــا اعتمــاد دارنــد  کســی می فروشــند  بــه 
گردشــگر  کــه رخت هــای شــنا می فروخــت و بــه یــک  پــول را می پردازنــد. مــن زنــی را دیــدم 
اجــازه مــی داد بــرای پوشــیدن و آزمایــش لبــاس بــه هتــل خــود بــرود، بــدون اینکــه درخواســت 
کــی در جلــوی هتــل پــارک ســزار7، ناهــار و نوشــیدنی را بــرای  کلبــه مــواد خورا یــک ســنت بکنــد. 
کــه پــول نقــد در ســاحل همــراه نداشــتند، فراهــم می کــرد و بــه آن هــا اعتمــاد  گردشــگرهایی 

کــرد. کــه روز پــس ازآن برمی گردنــد و پرداخــت خواهنــد  می کــرد 
گمــارده  شــده اند  کار  کــه در هتل هــای لوکــس بــه  کنان فاوالهــا   درســت نقطــه مقابــل آن، ســا
هتــل  مهمانــان  بــرای  را  ایمنــی  و  نجات غریــق  خدمــات  حولــه،  ســاحلی،  صندلی هــای  تــا 
هیــچ  هــم  شــاید  و  می شــوند  کنتــرل  امنیتــی  دوربین هــای  بــا  تمــام روز  در  کننــد،  آمــاده 
کرایــه اتوبــوس و یــک ســاندویچ بــرای ناهــار، بــه آن هــا داده نشــود. درآمــد  دســتمزدی به جــز 
گــر  کــه ا کســانی هســتند  کــه مــردم بــه آن هــا می دهنــد. اینــان  آن هــا تنهــا از پاداشــی اســت 
هنــگام اســتراحت و خــوردن ناهــار بــه آن هــا نزدیــک شــوید، ســاندویچ خــود را بــا شــما تقســیم 

می کننــد.

1. Leblon
2. Drawing Lines across the Sand

3. لری روهر )Larry Rohter( )2007(. رالف الیسون )Ralph Ellison( رمان 19۵2 خود را، "مرد نامرئی " نام نهاد.
4. Durban
5. Shamita Naidoo
 Slums( ــد ــه می کنن ــردا عرض ــهری ف ــان ش ــرای جه ــمگیری ب ــد  چش ــا امی ــارار )Lara Farrar(، در "اصالم ه ــده از الرا ف 6. نقل ش

.)CNN.com( لنــدن ،CNN ،2008 ،11 ژوئــن ،)offer surprising hope for tomorrow’s urban world
7. Cesar Park Hotel
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کسـی)جنته( بـودن 429اهمـیت 

دانش چندگانه و برداشت از خود
گــر ایــن تنگناهــا از میــان بــرود و جوانــان فــاوال بــه پــرورش حــس "احتــرام بــه خویشــتن " و "عــزت  ا
ــد،  ــگاه پســت نگه دارن کــه می خواهنــد آن هــا را در جای کســانی  ــرای  نفــس " بپردازنــد، شــرایط ب
ــی  ــازمان های غیردولت ــیله س ــه به وس ک ــی  ــیاری از برنامه های ــد. بس ــد ش ــخت تر خواه ــیار س بس
و  بــودن  کســی  جدایی ناپذیــر  حــق  ایــن  تأییــد  از  ســویه هایی  می شــود،  انجــام  فاوالهــا  در 

شــخصیت را دربــر دارد.
کــه در   )CDI(1کــردن فنــاوری اطالعــات کمیتــه دموکراتیــزه  برخــی از ایــن ســازمان ها، ماننــد 
ســال 199۵ بــه دســت رودریگــو باجیــو2 پایه گــذاری شــد، بــا آوردن فنــاوری اطالعــات و دسترســی 
ریــو3،  ویــوا  ماننــد  دیگــر  برخــی  می دهنــد.  انجــام  را  کار  ایــن  فاوالهــا،  در  رایانــه  آ مــوزش  و 
کــه در آن جوانــان  کــه یــک پــروژه تاریــخ شــفاهی اســت  برنامه هایــی ماننــد "حافظــه فــاوال "4 دارد 
کــرده و ســتون های هفتگــی دربــاره  کار  فاوالیــی بــا افــراد آزمــوده یــا روزنامه نــگاران بومــی فــاوال، 
خ می دهــد را می نویســند. دیگــر برنامه هــا، ماننــد برنامه هــای مرکــز  آنچــه در محله هــای آن هــا ر
کار،  مطالعــات و اقدامــات مــاره، در مجموعــه مــاره، بــرای جوانــان دوره هــای پیــش از ورود بــه 
ــوی خــود، آمــوزش انگلیســی  ک ــه  ــه خان ــه ب ــان در سرشــماری خان کارآمــوزی و به کارگیــری جوان
ــزار  ــه و موســیقی برگ ــی، هنرهــای نوآوران ــم، پای کوب ــو، فیل ــر، ویدئ و فرانســوی، برنامه هــای تئات

می شــود.
گروه هــای پشــتیبان برای  یکــی از برنامه هــای یــک ســازمان غیردولتــی، بانــام رودا ویــوا۵، برپایــی 
کار دیگــر آن هــا بــرای جوانــان،  کــه روزانــه درگیــر نگهــداری از فرزنــدان خــود بودنــد.  مادرانــی بــود 
کــه بــا افزایــش عــزت  کــودکان پیــش از دوره نوجوانــی و نوجوانــان بــود تــا بــه آن هــا یــاری دهنــد 
کــردن شــخصیت، از وارد شدنشــان بــه قاچــاق مــواد مخــدر یــا فســاد پیشــگیری  نفــس و درونــی 
ــو  ــه از رویکــرد پائول ک گرفتــم  ــرار  ــروه ق گ ــران  ــر یکــی از رهب ــژه ای تحــت تأثی شــود. مــن به طــور وی
کــه در  گاهــی بهــره می بــرد و بــا دوره هــای رایانــه ای همــراه بــود  فریــر6 بــرای افزایــش هوشــیاری و آ

واقــع ســواد و مهارت هــای نوشــتاری را بــا رایانــه آمــوزش مــی داد.
توان بخشــی  از  فوق العــاده ای  نمونــه ی  دیــدم،  کاس7  کا مــا مــورو دوس  در  مــن  کــه  گروهــی 
شــخصیت بــود. جوانــان بــا صــدای هیاهــو و شــوخی رســیدند و از پله هــای انجمــن ســکنه 
کــه روی هــر یــک،  کنــار دیوارهــا، میزهــای چوبــی بــود  بــاال  آمدنــد و وارد اتــاق دیــدار  شــدند. در 
گفتگــو درخواســت  یــک رایانــه قرارگرفتــه بــود. پس ازاینکــه مــن شناســانده شــدم، مدیــر اجرایــی 
ک  ــه اشــترا ــرای ب کــه ب ــاره آنچــه می دانســت و دانشــی  ــا هــر فــرد درب کــرد ت یــک دقیقــه ســکوت 

گفــت: کنــد. آن هــا آرام شــدند. ســپس او ایــن داســتان را برایشــان  گذاشــتن داشــت، فکــر 

1. Committee for the Democratization of Information Technology
2. Rodrigo Baggio
3. Viva Rio
4. Favela Tem Memória
5. Roda Viva
6. Paulo Freire
7. Morro dos Macacos
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کــه  کــه باهــم ســفر می کردنــد بــه رودخانــه ای رســیدند و از قایقرانــی خواســتند  ســه تــن 
کــه  کــس  آن هــا را از رود بگذرانــد، قایقــران پذیرفــت و هنگامی کــه بــه راه افتادنــد، نخســتین 
کــه آیــا بــا قانــون برزیــل آشناســت. هنگامــی قایقــران پاســخ داد  یــک وکیــل بــود از او پرســید 
گفــت "پــس شــما بــه فنــا رفته ایــد و بــدون ایــن دانــش، شــما  کــه آشــنا نیســت، وکیــل بــه او 
هیچ چیــزی نمی توانیــد بشــوید." مســافر دوم همــان پرســش را دربــاره ریاضیــات پرســید و 
ــدون  ــا رفتــه ای، ب ــه فن گفــت: "پــس ب ــد،  ــه شــنید قایقــران چیــزی از ریاضــی نمی دان هنگامی ک
گفــت "بی گمــان  کــه آمــوزگار مدرســه بــود،  دانــش ریاضیــات، هیچ چیــز نیســتید." مســافر ســوم 
گفــت "نــه". آمــوزگار پاســخ داد "پــس بــه فنــا  رفتــه ای". می توانــی بخوانــی و بنویســی." قایقــران 
کــرد. قایقــران بــا نگرانــی به ســوی مســافران  گــون  گهــان یــک مــوج بــزرگ آمــد و قایــق را واژ نا
کــه رو بــه افتــادن بــه درون آب هســتند، پــس فریــاد زد:  "شــنا می دانیــد؟" آن هــا  برگشــت و دیــد 

گفتنــد "نــه مــا هرگــز یــاد نگرفتیــم". او پاســخ داد "پــس بــه فنــا  رفته ایــد".

پیش ازایــن داســتان، بچه هــا افســرده و دل تنــگ بــه نظــر می رســیدند. هنگامی کــه بــه پایــان 
داســتان رســید، آن ها بشــاش و خرســند و شــگفت زده به نظر می رســیدند، آن ها نمی دانســتند 
کوچکــی بــرای  گام  کــه شــاید، بــر پایــه آزمــون زندگــی خــود، دانــش باارزشــی داشــته باشــند. ایــن 
کوچــک به ســوی اندیشــیدن بــه خودشــان به عنــوان آدم  گام  دور شــدن از قاچــاق مــواد و یــک 

و جنتــه بــود.

گردشگری فاوال یا "پوریسم"1
بــه  بــودن  آســفالتو  و  مــورو  میــان  رابطه هــا  همــه  و  نمی شــود  ختــم  جنتــه  بــه  راه هــا  همــه 
کاهــش دهنــد. تنهــا برخــی نمودهــای  کــه ایــن جدایــی و تفاوت هــا را  کمــک نمی کنــد  افــراد 

می کننــد. تقویــت  را  فاوالهــا  کنان  ســا شــخصیت  ارتباطــات، 
بــرای  کاری  بــه روش هــای فراوانــی پدیــدار شــده اســت، هیــچ  کــه  کنونــی  شــکاف فاوالیــی 
کنان آن نکــرده اســت. بــه وارونــه اینکــه بیننــدگان بســیار  توان بخشــی حــس هویــت و ارزش ســا
کرده انــد، امــا ایــن توجــه بــه خاطــر ذخایــر دانــش یــا ظرفیــت مــردم  بیشــتری بــه فاوالهــا توجــه 
کولــوژی شــکننده ریــو نیســت، بلکــه به عنــوان یــک  فــاوال بــرای شــکوفایی اقتصــاد ضعیــف یــا ا
کنجــکاوی عجیب وغریــب دربــاره فقــر، همچــون یــک لــذت نظربازانــه همــراه بــا ریشــخنِد "این هــا 
کــه از مــا بهترنــد" اســت. آیــا ایــن شــکل امروزیــن شــیفتگی اروپایــی بــرای "وحشــی نجیــب"2 

اســت؟
کــرد و هنگامــی  ایــن تــب هــوس بــازی در فاوالهــا را در ســال 1968، هیــچ گاه نمی شــد تصــور 
مــن بــرای انجــام پژوهــش در ســال 1999 بــه آنجــا برگشــتم هنــوز بــه راه نیفتــاده بــود؛ ولــی از 
کــه آمیختــه ای ســخت از چیزهــای ممنوعــه،  کــرده اســت  کنــون به ســرعت رشــد  آن ســال ها تا
کنان فاوالهــا هــراس  ــه ســا ــاده روی، خطــر، مــواد مخــدر و موســیقی فانــک اســت. درحالی ک زی
گردشــگری در فــاوال رو بــه  کننــد،  کار، خانه هــای خــود را تــرک  کــه بــرای رفتــن بــه محــل  دارنــد 

Poor و Toorism گان گردشگری فقر، ترکیبی از واژ Poorism .1 به معنی 
2. Noble Savage
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کــه "بــرای دیــدن  گفتــه پیشــین اســت  کــه مفهــوم تــازه و تهدیدآمیــزی از آن  شــکوفا شــدن اســت 
کنــم."1 توجــه بــه فرهنــگ فقــرا از ســوی  جــای خوبــی اســت ولــی مــن نمی خواهــم آنجــا زندگــی 
افــراد برخــوردار بــا عنــوان "جالــب انگاشــتن زندگــی فقــرا"2 یــا "وقت گذرانــی بــا فقــرا"3 چیــز تــازه ای 
کــه پیامــد جامعــه شــبکه جهانــی اســت.  گســتره و مقیــاس آن اســت  نیســت.  آنچــه تــازه اســت 
ــه  ــد ملک ــانی مانن کس ــینها4،  ــوای( روس ــا رس ــناس )ی ــاوالی سرش ــناس از ف ــدگان سرش دیدارکنن
گورباچــف7،  کلینتــون6، میخائیــل  ســوئد و ملکــه دانمــارک، پرنســس دایانــا۵ از انگلســتان، بیــل 

پــاپ8، رئیــس جمهــور ایگناســیو لــوال داســیلوا9 هســتند.
کورکــووادو،  بــه  ترامــوا  و  شــوگرلوف10  کــوه  بــاالی  بــه  تله کابیــن  رســاندن  بــر  افــزون  امــروزه، 
گردشــگران می تواننــد در یکــی از هتل هــای سرشــناس شــهر بماننــد و یــا یــک تــور معتبــر فاوالیــی 
گشــتن بــه روش ســافاری بــا خــودرو جیــپ  کننــد. تورهــا دربرگیرنــده  را اینترنتــی جســتجو و رزرو 
کولــر دار یــا یــک تــور پیــاده روی اســت. جزئیــات در ســایت  روبــاز، رهســپار شــدن بــا یــک مینــی ون 
Imanema.com به آســانی در بخــش "راهنمــای فاوالهــای ریودوژانیــرو"11 در دســترس اســت. 
کســب وکار، هرســاله بیــش  کنــون شــرکت تورهــای فــاوال12، یکــی از نخســتین شــرکت ها در ایــن  ا
کــردن  کاالیــی  از پنــج هــزار تــن را بــه فاوالهــا می بــرد. هیــچ نشــانی از شــرمندگی در این گونــه 

زندگــی فــاوال نیســت.
کــردن  یــک نوشــتاِر خبــری تــازه، در بی بی ســی، به عنــوان نشــانه ای از ایــن رویکــرد رؤیایــی 
کــه ماه عســل خــود را  فاوالهــا، عکس هایــی از یــک زوج جــوان آمریکایــی را نشــان می دهــد 
ــت  ــی نیس ــن تصادف ــد.13 ای ــوب می گذراندن ــه جن ــاالی منطق ــه ای در ب ــر روی تپ ــینها، ب در روس
گردشــگرها از همــه فاوالهــا پرآوازه تــر شــده اســت. چشــم اندازهای آن  کــه روســینها در میــان 
گرفتــه اســت.  دیدنــی اســت و از چشــم اندازهای هتل هــای شــراتون14 و اینترکنتیننتــال15 پیشــی 
کنــد و هــر برنامــه دولتــی، خواهــان یــک  کار  کــه در روســینها  گرایــش دارد  هــر ســازمان غیردولتــی 
ــو هیــچ توجهــی  ــه بیشــتر از 800 فــاوالی دیگــر در ری ــه ب ــروژه آغازیــن در آنجــا اســت، درحالی ک پ

1. It’s a nice place to visit but I wouldn’t want to live there
2. reverse snobbery
3. Slumming
4. Rocinha
5. Princess Diana
6. Bill Clinton
7. Mikhail Gorbachev
8. Pope
9. President Ignácio Lula da Silva
10. Sugar Loaf
11. Rio de Janeiro Favelas Guide
12. Favela Tours
13. Steve Kingstone (2003)
14. Sheraton
15. Inter-Continental
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کتــاب "لبخنــد بزنیــد، شــما در روســینها هســتید "1 روســینها را این گونــه توصیــف  نمی شــود. 
می کنــد:

ــه نظــر می رســد:  ــا و یک چیــز دیوانه کننــده ای ب "ماننــد یــک خــواب، یــک پنــدار، یــک رؤی
یــک  ماننــد  بنگریــد،  آن  چشــمک زن  چــراغ  میلیون هــا  بــا  دور  از  را  روســینها  فــاوالی  گــر  ا
کــه بــر روی دامنــه تپــه ای در ریــو فــرود آمــده اســت. انــگار  بشــقاب پرنده  بــزرگ بــه چشــم می آیــد 
کوشــش می کنــد  کــه  کســی را برمی انگیــزد  کنجــکاوی  کــه بشــقاب پرنده ناشــناخته در آنجــا 

کــه ایــن عالئــم درخشــان بــه شــهر می فرســتند را بفهمــد."2 مفهومــی 

کتشــافی، ماننــد حیات وحــش  گشــت وگذار ا کنان فــاوال بــه تبدیل شــدن بــه هــدف یــک  ســا
کــه برگــزار می شــوند از  گرچــه تورهایــی  یــا ماننــد موجــودات فرازمینــی، اهمیتــی نمی دهنــد. 
کارهــای هنــری، پــول را بــه ایــن محله هــا آورده و از ایــن راه  راه فــروش نوشــیدنی، اســنک و 
برنامه هــای آموزشــی و تفریحــی پشــتیبانی می شــود ولــی ایــن همــۀ داســتان نیســت. ون هــای 
گردشــگران نوشــیدنی و یــا صنایع دســتی را  کــه در رســتوران های محلــی می ایســتند تــا  تــور 
کــه بخــش فراوانــی از درآمــد را به شــرکت تــور و قاچاقچیان  به عنــوان یــک ره آورد بخرنــد، ناچارنــد 
ــت و  ــواد اس ــی م ــره قاچاقچ ــروه چی گ ــود  ــه س ــرانجام ب ــی، س ــگری فاوالی گردش ــد.  ــواد بپردازن م

ــر مــردم آن محلــه بیشــتر می کنــد. چیرگــی آن هــا را ب
ــردم.  ک ــرکت  ــور ش ــک ت ــال 2004 در ی ــم، در س کن ــه  ــا را تجرب ــور فاواله ــتم ت ــون می خواس ــن چ م
کنان فــاوال را  کــه ســا کــه فکــر می کــرد هیچ کــس پرتغالــی نمی دانــد، هم زمــان  راهنمــای تــور 
ــروه  گ ــه هنگامــی  ک ــه متوجــه شــدم  ــد از یک خان ــرد. در بازدی ــه آن هــا توهیــن می ک می ســتود، ب
گردشــگران در حــال پیــاده شــدن از اتوبــوس بودنــد، همــه خانــواده را از در پشــتی بــه بیــرون 
کنان واقعــی  ــا ســا ــا هیچ کــس نتوانــد یک راســت ب کنتــرل انجــام می گرفــت ت کار  فرســتادند. هــر 

کنــد. گفتگــو 
کــه از ایــن راه بــه دســت می آوردنــد، خوشــنود می شــدند،  کمــی  کنان همیشــه بــا درآمــد  ســا
ــان  ــه زی ــا ب گردشــگری بــه ســود ی ــا این گونــه  کــه آی ــه ایــن موضــوع نداشــتند  بنابرایــن توجهــی ب
کــه از برنامه هــای دولــت یــا ســازمان های غیردولتــی  آن هاســت. متأســفانه، فقیرتریــن فاوالهــا 
گردشــگری نیســتند. آن هــا بســیار  بهــره ای نبرده انــد و نیــاز بیشــتری بــه درآمــد دارنــد، در برنامــه 

ــا چشــم اندازهای دیدنــی ندارنــد. ک هســتند ی ــا خطرنــا دور ی
گردشــگری  گیرایــی  بــر پایــه واپســین آمــار، تنهــا هشــت فــاوال از 1023 فــاوال در ریــو )تــا ســال 2007( 
کانــوس3 )1600( از همــه سرشــناس تر  کن(، ویدیــگال )9400( و ویــال  دارنــد. روســینها )۵6400 ســا
َکنِتگالــو۵، مــورو  کابانــا چهــار فــاوال دارنــد )پــاواو پاوائوزینــدو4،  کوپا هســتند. همچنیــن ایپانمــا، 

1. Sorria, Voce Esta na Rocinha
2. Julio Ludemir (2004)
3. Vila Canoes
4. Pavao-Pavaozinho
5. Cantegalo
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مانگویــرا۵(.  و چاپئــو  )بابلونیــا4  دارد  فــاوال  دو  لیمــه3  و  تاباجــارس2(  د  و الدیــرا  دکابریتــوس1 
گاهــی ندانســته دونامارتــا7 نامیــده می شــود( در دامنــه تپــه بوتافوگــو8،  فــاوالی ســانتامارتا6 )کــه 
کارنامــه ای بلنــد در راهبــری پویــا و همبســتگی اجتماعــی دارد و نیــز دارای چشــم اندازهای 
گیــرا باشــد. تصویــر  کــه می توانــد بــرای بازدیدکننــدگان خارجــی  حیرت انگیــزی از شــهر اســت 
کــه جایــگاه و چشــم انداز خوبــی  کمــی از ایــن محله هــا اســت  جهانــی فاوالهــا بــر پایــه ی شــمار 

کــه در شــهرهای دیگــر این گونــه جایگاه هــا ویــژه ثروتمنــدان اســت. دارنــد 
کاری  هــر  آن هــا  بیشــتر  به راســتی،  نیســتند.  فاوالیــی همــراه  ایــن شــیفتگی  در  ریــو،  مــردم 
کــه بــرای  کســانی  می کننــد تــا بــه محله هــای زندگــی زنــان جــوان و خدمتکارانشــان نرونــد )به جــز 
ــا  ــهر دیواره ــاب "ش کت ــرا9، در  کالدی ــد(.  ــا می رون ــه آنج ــص ب ــم رق ــودن در مراس ــا ب ــواد ی ــد م خری
ــا دروازه دار شــدن  ــر تــرس از فــاوال ب ــاره افزایــش نیــاز دیگــر مــردم شــهر بــه حمایــت در براب "10 درب
محلــه، سیســتم های امنیتــی، نگهبان هــای همیشــه مســلح نوشــته اســت.11 هنگامــی همیــن 
ــی ببینیــم، ناچــار شــدم  کــه دوســت موســیقیدان خــود را در یــک محلــه اعیان اواخــر خواســتم 
ــه یــک نگهبــان تفنــگ دار نشــان  کنــم و مــدارک شناســایی خــود را ب گــذار  ــزرگ  از یــک دروازه ب
گرفتــم. هنگامی کــه در خیابان هــای محلــی در  دادم و برگــه مجــوز بــرای ورود بــه ســاختمان 
کــه بــا نرده هــای  بخش هــای قدیمی تــر شــهر قــدم مــی زدم، باغچــه جلــوی آپارتمان هــا را دیــدم 
بودنــد و  تاشــو نشســته  بــر روی صندلی هــای  بودنــد. ســالمندان  آهنــی، حصارکشــی شــده 
کمــی هــم آفتــاب می گرفتنــد و از پشــت میله هــای باغچه شــان خیابــان  روزنامــه می خواندنــد و 
کــه بــرای پاســداری امنیت شــان ساخته شــده  را نــگاه می کردنــد. ایــن حصار هــای تــازۀ باشــکوه 
بــود، باعــث می شــد مــردم احســاس زندانــی بــودن داشــته باشــند و ســرزندگی زندگــی شــهری از 
میــان بــرود. در ایــن میــان فاوالهــا در حــال تبدیل شــدن بــه محله هــای دروازه دار هســتند و 

ــود. ــده می ش ــا دی ــا و دره ــیاری از پنجره ه ــت بس ــی، پش ــای آهن میله ه
یــا قیمــت فــروش  خ اجــاره  نــر انــدازه ناپســند اســت؟  تــا چــه  فــاوال  یــک  زندگــی در نزدیکــی 
کــه  آپارتمان هــای نزدیــک راه هــای ورودی بــه فاوالهــا، نیــم جاهــای دیگــر اســت. روشــن اســت 

"فــاوالی شــیک "12 در نزدیکــی ایــن فاوالهــا، بــرای زندگــی چنــدان رونــق نخواهــد یافــت.

1. Morro de Cabritos
2. Ladeira de Tabajares
3. Leme
4. Babelonia
5. Chapéu Mangueira
6. Santa Marta
7. Dona Marta
8. Botafogo
9. Caldeira
10. City of Walls
11. Teresa P. R. Caldeira (2000)
12. Favela Chic
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فاوالی شیک
گردشــگری فاوالیــی در ســال 1992 آغــاز شــد، هنگامی کــه مارســلو آرمســترانگ1، نخســتین تــور 
گشــایش بــار  کــه بــا  کــرد، ســپس فــاوالی شــیک جهانــی در ســال 199۵ آغــاز شــد  فاوالیــی را آغــاز 
پاریســی اوبرکــول2 همــراه بــود. فرومــر3 دربــاره آن این گونــه می نویســد: "هیــچ باشــگاه شــبانه 
کامیــاب  بــه برزیلــی بــودن  ج نهــادن  دیگــری در پاریــس به انــدازه این یکــی در ســتایش و ار
بــرای  کــه  زنــان زیبــا و اهــل مــد را جــذب می کنــد  ایــن جایــگاه، مــردان و  نشــده اســت... 
امروزیــن  و  شــیک  باشــگاه  می آینــد."  آنجــا  بــه  گــون  گونا زبان هــای  بــه  گفتگــو  و  پای کوبــی 
"ایســت ِانــد"  4لنــدن در جایــگاه پــس ازآن قــرار دارد. در راهنمــای تــور در ســال 2008 آمــده: 
کــه در آنجــا اشــیاء عتیقــه در یــک فضــای  کارنــاوال راســتین در ایــن محــل هســت  "یــک حــس 
یــک  یــادآوری  آن   هــدف  کــه  می شــود  پخــش  برزیلــی  محلــی  آهنــگ  و  قرارگرفته انــد  کهــن 
کــه  فــاوالی برزیلــی واقعــی اســت." ســپس یــک رســتوران توکیویــی بــه نــام "فــاوال " بــاز شــد 
کــه نوشــیدنی رایــج برزیلــی اســت، بــه قیمــت  ک هــای جدیــد برزیلــی را بــه همــراه براهمــا۵  خورا
کــه  ده برابــر معمــول آن ســرو می کــرد. ســرانجام، شــهر نیوریــوک بــا "میــس فــاوال "6 وارد شــد 
گرینویــچ9 در ســال  کابانــا "8 در روســتای  رســتورانی در بروکلیــن7 در بهــار ســال 2008 و "فــاوال 

2009 راه انــدازی شــد.
ک، زندگــی شــبانه، هنــر و موســیقی  گان جهانــی مــد، خــورا اصطــالح "فــاوالی شــیک " در واژ
کارمایــه لــذت جنســی10 آن  گرفتــه اســت. انــگاره دیگــران از فــاوال، زیبایی شناســی اصیــل و  جــای 
کــرده اســت؛ ولــی چگونــه ادای احتــرام بــه  کــه اندیشــه ســرآمدان جهــان را بــه خــود جلــب  اســت 
گانــی  فــاوال در میــدان واقعــی برپــا می  شــود؟ پیــش از هــر چیــز، "خرت وپــرت "11 و "قراضــه "12 واژ
کــه مــن بــرای توصیــف خانه هــا در یــک فــاوال بــه کار ببــرم. بیشــتر آن هــا به راســتی  نیســتند 
مناســب بــوده و پیوســته رو بــه بهبــود و ارتقــا هســتند و دارایــی بنیــادی یــا تنهــا ســرمایه  مالــکان 
کــه پیوســته رو بــه بیــرون و  خــود هســتند. در فاوالهــای تثبیت شــده )فاوالهــای قدیمی تــر 
دیوارهــای  و  کــف  در  درخشــان  کاشــی های  دارای  خانه هــا  بیشــتر  گســترش یافته اند(،  بــاال 
آشــپزخانه ها و ســرویس های بهداشــتی هســتند، مبل هــای راحتــی و میــز قهوه خــوری در اتــاق 
نشــیمن و ســرویس های خــواب آن هــا از چــوب تیــره اســت و بیشــتر لــوازم برقــِی یــک خانــۀ طبقــه 

1. Marcelo Armstrong
2. Ubercool
3. Frommer
4. East End
5. Brahma
6. Miss Favela
7. Brooklyn
8. Favela Cubana
9. Greenwich Village
10. libidinal energy
11. Bric-A-Brac
12. Tatty
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کیــزه  کنان فاوالهــا چنــان پا متوســط رو بــه بــاال، در خانــه آن هــا یافــت می شــود. بیشــتر ســا
پاییــن خیابــان  تــا  پای برهنــه  بــا  پله هــا،  یــا ســنگ فرش  از آب لوله کشــی  پیــش  کــه  هســتند 
می رفتنــد و پاهایشــان را در زیــر شــیر آب عمومــی می شســتند و ســپس پاپوش هــای خــود را 

ــد. ــا می کردن ــه پ ب
کلبه هــای طراحی شــده زرق و بــرق دار محــدود  گیرایــی فــاوال، تنهــا بــه تفریحــات شــبانه یــا 
نیســت. تصویرگری هــای هنــری در غیرمنتظره تریــن جاهــا پدیــدار می  شــوند. در ســال 200۵، 
و  بــود  گذاشــته شــده  فاوالهــا  از  پاریــس، عکس هایــی  در  لوکزامبــورگ1  متــروی  ایســتگاه  در 
کنان فاوالهــا و دوســتداران آن هــا )همچنیــن نقل قولــی از مــن( بــر روی آن هــا  گفته هــای ســا
نوشته شــده بــود. طراحــی و برپایــی نمایشــگاه فاولیتــه2 را فرانســواز شــین، لــورا تــاوز3، پــدرو 
کــه انگیــزه آن نشــان  ریــورا4 و پــدرو اوورا۵ را بــه انجــام رســاندند و بــرای چنــد مــاه نمایــش دادنــد، 
ــان در  ــری خودش ــاره برت ــی ها درب ــی پاریس گاه ــش آ ــاید افزای ــا و ش ــی فاواله دادن ارزش و زیبای

ــود. ــر محرومیــت دیگــران ب براب
گــون، زوایــای جالــب  گونا بی گمــان بــرای هنرمنــدان و معمــاران، زیبایــی ویــژه ای در رنگ هــای 
و به کارگیــری نوآورانــه مصالــح در فاوالهــای ریــو وجــود دارد. ســازه های فاوالیــی را می تــوان 
کــه بــا ظاهــری چشــمگیر  کــم بــاال  کــم، ترا نمونــه ای از خوانشــی از نوشــهرگرایی دانســت: ارتفــاع 

بــدون اســتاندارد ساخته شــده اند.
ــند.  ــروش می رس ــه ف ــای سرســام آوری ب ــه قیمت ه ــر ب ــای دیگ ــاوال، درجاه ــی ف ــای مصرف کااله
کــه در فاوالهــا شناخته شــده اند و بهــای آن 3/۵  هاوایانــاس6، دمپایی  هــای پالســتیکی رنگــی 
دالر اســت، در بوتیک هــای مــد روز لنــدن بــه بهــای 170 دالر بــه فــروش می رســند. خنده دارتــر 
کــه آن را طراحــان ایتالیایــی، فرنانــدو و هامبرتــو کامپانــا8  از همــه یــک چهارپایــه فاوالیــی7 اســت 
ج نهــادن بــه خــوار شــمردن رســیده  کــه بــه نظــر می رســد از ار ــد  کرده ان در ســال 2003 طراحــی 
کــه ایــن صندلــی بــه قیمــت 402۵ دالر بــه فــروش رســیده و در حراجــی  گفتــه می شــود  اســت. 
گهــی ایــن صندلــی این گونــه اســت: "صندلــی  آنالیــن می  تــوان آن را بــه ارزش 298۵ دالر خریــد. آ
کــه بــرای ســاختن  کاج ساخته شــده اســت، همــان چوبــی  فاوالیــی، تکه به تکــه اش از چــوب 

فاوالهــا به کاررفتــه اســت و هــر تکــه آن بــا دســت چســبانده و میــخ زده شــده اســت."9

1. Luxembourg
2. Favelite
3. Laura Taves
4. Pedro Rivera
5. Edro Evora
6. Havaianas
7. Favela Chair
8. Fernando and Humberto Campana
 16 تاریــخ  در   www.mossonline.com/product-exec/product_id/31681 اینترنتــی  آدرس  از  فــاوال،  صندلــی   .9

آوریــل 2008 در دســترس بــوده اســت، برداشــت شــده و تصویــر بــا اجــازه طراحــان نشــان داده شــده اســت.
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تصویر 12-2. تصویر فاوال در ایستگاه متروی لوکزامبورگ در پاریس

کــه بــر پایــه آن  گرایــش نــو از ایــده "فرهنــگ فقــر " اســکار لوئیــس1 اســت  ایــن بی گمــان یــک 
کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود، مایــه دیرندگــی  مجموعــه ای از رفتارهــا و باورهــا 
و پایــداری چرخــه فقــر قلمــداد می شــود. در نقطــه مقابــل آن، امــروزه یــک پدیــده فرهنگــی 

روشــنفکرانه ســاختگی، بــا ریشــخند و ســتایش هم زمــان فقــرا، رایــج  شــده اســت.
و  مــواد  قاچــاق  شــدن  بــاز  بــا  کــه  دارد  گونه گونــی  چهره هــای  فاوالهــا،  از  منفــی  برداشــت 
گســتره ها، بدتــر شــده اســت. درآمدهــای برآمــده از ســود میخانه  هــا،  جنگ افــزار نیــز در ایــن 
رســتوران ها، پای کوبــی، موســیقی، مــد و طراحــی "فــاوالی شــیک " بــه جامعــه فاوالیــی نرســیده 

کمتــری در آمریــکا پــر می کنــد. کیســه توانگــران را در اروپــا و بــه میــزان   اســت و به جــای آن 

تصویر 12-3. یک فاوال )عکس از نویسنده(

1. Oscar Lewis
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کامپانــا در ســال 1991 طراحــی شــد )عکــس را آندرئــاس  کــه بــه دســت فرنانــدو و هامبرتــو  تصویــر 12-4. صندلــی فاوالیــی 
ــت(. ــه اس گرفت ــر1  هینیگ

کنش درونی وا
بــه  مربــوط  ترانه هــای  اســت.  ناهمســان  فاوالهــا  درون  در  شــیک"  "فــاوالی  بــه  کنــش  وا
کاالیــی شــدن آن هــا را نکوهــش می کنــد. ترانه هــای رپ محلــی،  غــرور فاوالیــی، ریشــخند و 
هیپ هــاپ، فانــک، آفــرو رگا و ســامبا، معنــا و مفهــوم فــاوال را بــه نقطــه ای از غــرور و هویــت 
شورشــگر می رســانند، ماننــد ترانــه پــرآوازه "مــن فــاوال هســتم"2 و "فــاوالی مــن"3. ایــن هماننــد 
ــارور شــدن جنبــش برزیلــی آفریقایی هــا و جنبــش غــرور سیاه پوســتان4 در آمریــکا اســت؛ ولــی  ب
کنان فاوالهــا پیوســته به کاربــرده می شــود ولــی  گرچــه واژه "فــاوال " از ســوی ســا اشــتباه نکنیــد، ا

در دیگــر جامعــه، مایــه دســت انداختــن و ریشــخند باقی مانــده اســت.

فاوالی من
که زاده شدنم را شاهد بوده است فاوالیی 

که در آن ریشه دارم فاوالیی 
قلب خود را می گشایم و عشق خود را برایت می خوانم.

1. Andreas Heiniger
2. Eu sou favela
3. Minha favela
4. Black Pride
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روز هنگام، لبخند می زنی و سپیده دم می گریی
همۀ  زاده شدگان را در آغوش بکش و دوست بدار

گریه و زاری می کنی کشته می شوند، تو  هنگامی آن ها 
که درون تو باشند، می دانند کسانی  تنها 

می توانند تو را دریابند
زشتی و زیبایی ات را

من اینجا درنگی هم شده شاد هستم

چگونه مردمی چنین سخت کوش و این چنین خوب
گر می  توانستند آن ها را می کشتند. حاشیه نشین  نگریسته می شوند و ا

که این جامعه آینده بسیار بدی دارد.1 می پندارم 

کنان فاوالهــا، حــس آنجــا را ماننــد جــودو ژاپنــی2 بــه پیرامــون  در ایــن ترانــه و دیگــر ترانه  هــا، ســا
کرده انــد. آن هــا از دیــدن  فرســتاده اند، ریشــخند دیگــران را پذیرفته انــد و خــود را بــا آن ســازگار 
که  کــه آمیختــه ای اســت از زیبایی زرق و بــرق دار و لباس هایی  تصاویــر تلویزیونــی لــذت می برنــد 
بــا الهــام از آشــغال های زائــد طراحی شــده و پرآوازه تریــن مدل هــای برزیــل آن هــا را می پوشــند.

کنایه آمیــزی  کنان فــاوال ســوار بــر مــوج "فــاوالی شــیک" در موســیقی ســوار شــده اند و به طــور  ســا
کرده انــد. در یــک  کرده انــد و آن را وارد بــازار موســیقی  در ســروده های خــود آن هــا را تفســیر 
از ســادگی مفهــوم  کــه  " تهیه کننــدگان محلــی درعین حالــی  "فــاوالی شــیک  بانــام  ســی دی 
گرفته انــد، از آن ســود فراوانــی می برنــد. آهنــگ نخســت ســی دی فــاوالی شــیک  آن خــرده 
ــه  ک ــود  ــاز می ش ــت، آغ کنان فاوالس ــا ــی از س ــا یک گوی ــه  ک ــردی  ــده ف ــز فریبن ــدای طعنه آمی ــا ص ب
کوتــاه بیــا، دمــی  کــه فاوالهــا شــیک هســتند...  می گویــد "تــو بایــد دیوانــه باشــی، تــو بــاور می کنــی 

کــن... فاوالهــای اینجــا شــیک نیســتند، حتــی یــک ذره." درنــگ 
کــه آســیب های زندگــی درون  گــروه تئاتــر فــاوال بــه نــام "مــا فاوالیی هــا "3  کنشــی هماننــد،  در وا
ســویه  دربــاره  کــه  می کننــد  بــازی  و  می نویســند  نمایشــنامه هایی  می کنــد،  آشــکار  را  فــاوال 
کــه در جســتجوی شــور و مــواد مخــدر بــه فاوالهــا  ناخوشــایند بچــه پولدارهــای هــرزه ای اســت 
کــه بــر فــراز یــک فــاوال  اجــرا شــد، ایــن نمایــش داســتان ایــن  کــه مــن دیــدم  می آینــد. نمایشــی 
کــه در جســتجوی پیونــد عاطفــی و ارزشــی، جایــی را بــرای مهمانــی  جوانــان ســردرگم بــود 

کــرده بودنــد. پرســروصدای مــواد مخــدر اجــاره 
کــه ایــن نوجوانــان او را به عنــوان  کنان فــاوال بــود  تنهــا فــرد دلســوز در ایــن نمایــش، یکــی از ســا
ــن  ــه ای ک ــود  گران ب ــا ــی تماش ــه آزردگ ــش مای ــن نمای ــد. ای ــارده بودن گم ــبانه  ــی ش ــان امنیت نگهب
آزردگــی تنهــا بــه خاطــر نشســتن روی چهارپایه هــای فلــزی تاشــو چیــده شــده دورتــادور جایــگاه 

توســط  اشــعار  دارد.  قــرار   www.youtube.com ســایت  در   "Favelas do Brazil" عنــوان  بــا  پرتغالــی  اصلــی  اشــعار   .1
نویســنده ترجمــه شــده اســت.

2. Jujitsu
3. Nos de Morro
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نبــود. آن هــا از نگهبانــان هتــل یــا از اینترنــت بلیــت خریــده بودنــد، بــا مینــی ون از هتــل شــراتون 
ــای  ــا نم ــود ب ــری ب ــاوال، آمفی تئات ــد. در ورودی ف ــده بودن ــگال آم ــاوالی ویدی ــای ف ــه بلندی ه ب
پــروژه ای  ایــن  بــود.  بشــر حک شــده  بیانیــه حقــوق  آن  بــر ســردر  کــه  فیــروزه ای  کاشــی های 
ــام فرانســواز شــین انجــام  کــه بــه دســت فرزنــدان فــاوال، زیــر نظــارت هنرمنــد بلژیکــی بــه ن بــود 
کنان فــاوالی ویدیــگال  یافتــه بــود. ایــن بیانیــه، یــک بیانــه روشــن از حقــوق بشــر اســت ولــی ســا

ــد. ــوق نمی برن ــن حق ــره ای از ای به
چیســت،  پاریــس  در  شــیک"  "فــاوالی  نمایش هــای  بــه  ریــو  فاوالهــای  کنان  ســا کنــش  وا
کفش هــای نایــک بــه قتــل می رســند؟ چــه احساســی  درحالی کــه پســرها و بــرادران آن هــا بــر ســر 
کافــی بــرای آغــاز  کــه ارزش آن می توانــد به انــدازه ســرمایه  در برابــر صندلــی فــاوالی شــیک دارنــد 
کــه میــان خریــد دارو بــرای همســر  گزیرنــد  کســب وکار باشــد، درحالی کــه آن هــا از بی پولــی نا یــک 

دیابتــی یــا شــیر بــرای نــوه نــوزاد خــود، یکــی را برگزیننــد.

فاوالها بهشت نیستند
کم نمایــی آشــکار اســت. هــر  گــر بگوییــم واژه "فــاوال " و معانــی درونــی آن "ناروشــن"1 اســت، یــک  ا
کنــده از فرافکنــی، دوگانگــی و ســوء تفاهــم اســت. بااین حــال، از  موضوعــی مربــوط بــه فاوالهــا آ
کــه از بیــرون بــه آن هــا می نگرنــد، همچنــان فاوالهــای ریــو برچســب ننگیــن بــودن  کســانی  دیــد 
کوشــش می کننــد اقتصــاد و هســتی خــود  کــه  ک درون شــهری دارنــد  را به عنــوان جاهــای ترســنا
کــه نمی توانــد بــر پایــه قانــون، حمایــت و پایــداری  کشــوری  کننــد،  کشــور نابرابــر تعریــف  را در یــک 

برابــر را فراهــم آورد.
پژوهــش پیشــین مــن، ســویه مثبــت فاوالهــا را نشــان مــی داد و دربــاره حــِق مانــدن آن هــا بحــث 
واقعیــت  بــه  افســانه  از  حاشیه نشــینی  چگونــه  می دهــد  نشــان  تــازه،  بررســی  ایــن  می کــرد، 
ــوده اســت،  ــر ســاز2 ب گزی رســیده اســت. حاشیه نشــینی تهیدســتان شــهری یــک پیش گویــی نا
کســی بــودن. هنگامــی شــما را از خودبــاوری دور می کننــد، چگونــه می توانیــد  ماننــد انــکار حــق 

توانایــی و اســتعداد بالقــوه انســانی را پــرورش دهیــد؟
ــوی  ــی  )از س ــداری آرمان ــای پای ــوان الگوه ــاوال به عن کنان ف ــا ــل از س ــف، تجلی ــن طی ــوی ای آن س
کــه بــرای آنــان زیان بخــش اســت و چالش هایــی را چــون  کســانی چــون اســتوارت برانــد3( اســت 
کــه  بدگویــی رســانه ها و شــیء پنــداری ســودجویان، بــرای آنــان بــه همــراه دارد. رقت انگیــز اســت 
ــاالی  ــرای دشــواری های  زیســت محیطی، انبوهــی ب کنــون از فاوالهــا به عنــوان راه حل هایــی ب ا
کــه آن هــا از ســوی "قــدرت مــوازی"  کمبــود مســکن یــاد می شــود.4 ایــن برداشــت  جمعیــت و 
1. Problematic
صــادر  یــا  اعــالم  پس ازآنکــه  کــه  اســت  پیش بینــی  از  آن گونــه  خودانجــام:  پیش گویــی  یــا   Self-Fulfilling Prophecy  .2

)مترجمــان( بپیونــدد.  حقیقــت  بــه  پیش گویــی  همــان  می شــود  باعــث  کــه  می کنــد  ایجــاد  شــرایطی  خــودش  می شــود، 
3. Stewart Brand
 )Robert Neuwith( و رابرت نویویــت )Stewart Brand( را بــرای مصاحبه هــای ســی.ان.ان بــا اســتوارت برانــد )Farr( 4. فــار
ــرد و آن را در  ک کل زمیــن )Whole Earth Catalogue( را شــروع  ــه فهرســت مــدون  ک کســی  ــد  کنیــد. اســتوارت بران مشــاهده 
ــا حــل مســائل بلندمــدت اســت.  کــه در ارتبــاط ب ســال های 72-1968 انتشــار داد، رئیــس Long Now Foundation اســت 

رابــرت نویویــت یــک روزنامه نــگار و نویســنده اســت )200۵(.
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کلیشــه های  باندهــای مــواد مخــدر حمایــت و تأمیــن می شــوند، دروغــی اهانت آمیــز همچــون 
کــه آن هــا را در یکپارچگــی بــا زندگــی شــهری ناتــوان می کنــد. پیشــین اســت 

نیازهــای  جهانــی  انگاره هــای  اســت؛  کــرده  دگرگــون  را  محلــی  مشــاغل  بــازار  جهانی شــدن، 
"محلــی " را تعریــف می کنــد و قاچــاق بین المللــی جنگ افــزار و مــواد مخــدر، ســکونتگاه های 
کــرده اســت. ایــن الگــوی درســتی بــرای همــاوردی و یــا  محلــی را مکان هــای پرخشــونِت محــروم 

رســیدن بــه یــک ســیاره پایــدار نیســت.
در راِه پیــِش رو بایــد یــک برانگیزاننــده مشــترک میــان مــورو و آســفالتو در زمینــه رشــد اقتصــادی 
گردشــگری جهانــی  کــه برتــری قابل اتــکای محلــی و  و شــغلی یافــت، بــدون اینکــه محیط زیســت 
کــه منابــع مالــی  ریــو اســت، از دســت رود. ایــن صورت بنــدی نویــن، ســود دوســویه دارد. ازآنجا
کــه فــراوان  و طبیعــی ریــو بــا تنگنــا روبــرو شــده اســت، پاســخ را بایــد در پرورانــدن منبعــی یافــت 

کمتــر استفاده شــده، یعنــی مــردم شــهر. اســت و 
کــه در روزگار بــرده داری، در ســال 18۵6 در ایالت متحــده ویرجینیــای2 آن  بوکــر تــی واشــنگتن1 
کــه آموزشــگاهی بــرای "ســیاهان  زمــان، زاده شــد، سرپرســت بنیــاد توســکگی3 در آالبامــا4 شــد 
غ التحصیــالن  "۵ بــود و بوکــر، توســعه دهنده پرشــور آن بــود و فرصت هــای اقتصــادی را بــرای فار

که به انگیزه تبعیض نژادی عقب نگه داشته شده بودند. آنجا و همه کسانی برپا می کرد 
و  پنبه خیــز  ایالت هــای  گردهمایــی  در  ســخنرانی   یــک  در   189۵ ســال  در  واشــنگتن  بوکــر 
نمایشــگاه بین المللــی در آتالنتــا6، جنبــش بالیــدن ســیاهان7 را بــا غــرور جنوبــی درآمیخــت 
کننــد و  کار  کــه به جــای مهاجــرت بــه شــمال، در جنــوب بماننــد و  و ســیاهان را برانگیخــت 
ــل  ــی، ارزش قائ ــاد محل ــرفت اقتص ــکاری در پیش ــرای ایــن هم ــه ب ک ــت  ــتان خواس از سفیدپوس
باشــند. ایــن ســخنرانی بــرای یــک جمــع چندنــژادی خوشــایند بــود ولــی هم زمــان یــک هشــدار 
گفــت: " مــا بایــد یک ســوم از رفــاه اقتصــادی و  بدشــگون را بــا خــود داشــت. او در ایــن ســخنرانی 
کــه بــا تنــی روبه مــرگ،  تجــاری جنــوب را بــه خــود اختصــاص دهیــم، وگرنــه نشــان خواهیــم داد 

ــرای بهبــود ایــن تــن خواهیــم شــد".8 کوششــی ب ایســتا و افســرده، بازدارنــده هــر 

کنشگری و خوش بینی
کــه حــق  بااین همــه، مــردم در فاوالهــا به هیچ وجــه ناامیــد نشــده اند و هرگــز اجــازه نداده انــد 
گرفتــه شــود. مردمــان ریــو، همــواره  آن هــا بــرای اینکــه بخشــی از جامعــه انســانی باشــند، نادیــده 
ــت  ــی و چشمداش ــرفت در زندگ ــود از پیش ــی خ ــنی در ارزیاب ــن را به روش ــتند. ای ــن هس خوش بی

1. Booker T. Washington
2. State of Virginia
3. Tuskegee
4. Alabama
5. Negroes
6. Atlanta
7. Black Pride
8. Quoted in Kelefa Sanneh (2009), 28.
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کشــور خــود خوش بیــن  کمتــر دربــاره آینــده محلــه، شــهر و  خــود از آینــده نشــان داده انــد. آن هــا 
کــه از آرزوهــای  بودنــد، بلکــه بیشــتر بــه آینــده خــود خوش بیــن هســتند و تصورشــان ایــن اســت 
کــه پدرومادرشــان از آن هــا داشــتند، باالتــر رفته انــد. تنهــا  خــود فراتــر رفته انــد و از توقعاتــی 
کــه چشم داشــتش را  کــه زندگی شــان بدتــر از چیــزی شــده اســت  گفته انــد  یک پنجــم آن هــا 
ک شــده و رفــاه در  داشــتند.1 میــان خوش بینــی و پیامدهــای زندگــی موفــق و میــان رضایــت ادرا

سطح فردی، همبستگی مثبتی وجود دارد.
کــه چگونــه آن هایی  کنان فاوالهــا، در پــی آن بــودم بدانــم  بــا توجــه بــه تنگناهــای پیــش روی ســا
کامیابی در  کــردم، از فرصت هــای خــود بــرای  گفتگــو  کــه در ســال 1969 و دوبــاره در 2001 بــا آن هــا 
زندگــی بهــره  برده انــد، و برداشــت آن هــا چــه تفاوتــی بــا برداشــت فرزنــدان و نوه هــای آن هــا دارد. 
که  کســان دیگــر اســت یــا در سیســتم بســته ای  کامیابــی در زندگــی  ماننــد  آیــا از دیــد آن هــا، بخــت 

وجــود آن هــا را به عنــوان یــک فــرد نادیــده می گیــرد، بخــت خــود را بســته می بیننــد؟
اجتماعــی  طبقــه  از  گاهــی  آ دربــاره  را  رایــج  پرســش های  از  یکــی  خــود،  پرسشــنامه  در  مــا 
ــدی  ــی همانن کامیاب ــت  ــازرگان، بخ ــک ب ــد ی ــما و فرزن ــد ش ــد فرزن ــان می کنی گم ــا  ــیدیم: "آی پرس
گفتگوهــا دربــاره محرومیــت و برچســب زنی، مــن پیش بینــی می کــردم  دارنــد؟". پــس از همــه 
کم وبیــش از هــر ده نفــر در  کــه پاســخ بیشــتر والدیــن خیــر باشــد ولــی نادرســت پنداشــته بــودم. 
هــر دو دوره زمانــی و در هــر ســه نســل، شــش نفــر پاســخ بلــه دادنــد، بنابرایــن ۵6 درصــد نمونــه 
آغازیــن در ســال 1969، ۵7 درصــد از نمونــه ســال 2001 و 62 درصــد از فرزنــدان و ۵7 درصــد 
از نمونــه نوه هــا پاســخ آری داده بودنــد. پــس از آســودگی از این کــه ایــن پرســش را به درســتی 
را  ایــن پاســخ چندبــاره  بــود، جســتجوی معنــای  فهمیــده بودنــد و این کــه پاســخ ها معتبــر 
کــه پاســخ د هندگان، افســانه فرصــت برابــر را آن قــدر درونــی  کــردم. دیــدگاه مــن ایــن اســت  آغــاز 
ــدان را به جــای اینکــه پیامــد یــک  ــرای فرزن ــر ب کمت ــه  ــه پذیرفتــن فرصــت عادالن ک ــد  ــرده بودن ک
نظــام ناعادالنــه و بســته بداننــد، آن را بــه مفهــوم پذیرفتــن شکســت خــود به عنــوان پدرومــادر 
کنان ایــن  ــا شــورش را در میــان بیشــتر ســا ــه نبــود خشــم ی ک ــاری می کنــد  می دانســتند. ایــن ی
کــه خودشــان را بــرای هــر  کنیــم. اعتمادبه نفــس آن هــا چنــان پاییــن اســت  محله هــا نیــز روشــن 

شکســتی ســرزنش می کننــد.
گفتنــد  همچنیــن از آن هــا چندیــن پرســش مســتقیم دربــاره طبقــه  اجتماعــی پرســیدم، مــردم 
گفتنــد  گــون زندگــی  خــود از نردبــان طبقاتــی، بــاال و پاییــن رفته انــد. برخــی  گونا کــه در مراحــل 
کارگــزار دولــت یــا راننــده  کنــون در طبقــه  فقیــر هســتند ولــی یــک نســل پیــش، هنگامی کــه  کــه ا
کامیــون بودنــد، خــود را بخشــی از طبقــه متوســط می دانســتند. شــرکت کنندگان دارای ســن و 
کــه دیگــر طبقــه متوســطی وجــود نــدارد.  ســال بیشــتر در ایــن پژوهــش، بیشــتر اظهــار داشــتند 

کســانی  کــه مــن در زورآبادهــای دیگــر جهــان انجــام داده ام. زیــر 20 درصــد متعلــق بــه  1. ایــن مشــابه بــه همــه پژوهش هایــی اســت 
ــاری  کــه نمی تواننــد در هیــچ برنامــه خودی ــا به انــدازه ای بیمــار هســتند  ــا خیلــی ســالمند ند و ی ــا خیلــی فقیــر هســتند ی کــه ی اســت 
کوچــک، بیشــتر بــه حقــوق و  کســب وکارهای  کــه به جــای وام هــای مســکن یــا راه انــدازی  کســانی هســتند  کننــد. آن هــا  شــرکت 
کســانی هســتند  مســاعدت  اجتماعــی نیــاز دارنــد. بــه نظــر می رســد در مطالعــه ریــو، آن هــا یک پنجــم مــردم فــاوال هســتند و همــان 

کــه انتظــار داشــتند. گفته انــد زندگــی آن هــا بدتــر از آن چیــزی اســت  کــه 
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کــه میــان آن هــا شــکاف بزرگــی اســت. کنــون، تنهــا در اینجــا دو طبقــه فقیــر و غنــی داریــم  ا
تهیدســتان، بــا اینکــه بهبودهــای چشــمگیری در بخــش مــادی زندگــی خــود داشــتند ولــی 
ــرای آن هــا،  کــه از جنتــه بــودن دور هســتند. جنتــه بــودن ب بیشــتر از پیــش برداشــت می کننــد 
کــه نوه هــا  کــه هــر چــه پیــش می رونــد بــه آن  نمی رســند. شــاید زمانــی  ماننــد ســرابی اســت 
کاهــش یابــد و شــمار بیشــتری  خ بیــکاری بــاالی آن هــا  تحصیــالت خــود را پایــان دهنــد، نــر
کاســتن  مشــاغل بخــش رســمی بیابنــد. امنیــت شــغلی بــا دســتمزدی خــوب، شــاید راهــی بــرای 

ــه جنتــه باشــد. ــوط ب شــکاف مرب
کــه ســرگرم خوانــدن دبیــری و پرســتاری هســتند، امیــدوار  گرچــه بــه آینــده نوه هایــش  دوناریتــا ا
کــرده  کنــار وی بــزرگ  اســت ولــی بازهــم دل آســوده نیســت. پســرش آن هــا را بیــرون از فــاوال و در 
گفتــه دوناریتــا ایــن بــه نوه هــا شــانس بهتــری می دهــد. دوناریتــا پــس از اشــاره بــه  کــه بــه  اســت 
کشــید و افــزود امــا  خ داده، آهــی  گذشــته ر کــه در نوابرازیلیــا در چنــد ســال  بهبودهــای روشــنی 
گــر  یــک فــاوال همچنــان یــک فاوالســت و هنــوز پیش داوری هایــی در برابــر مــا هســت. او افــزود: "ا
ــم یــک نشــانی اشــتباه  مــا نشــانی اینجــا را بدهیــم، مــردم بدگمــان می شــوند، بنابرایــن ناچاری

بدهیــم تــا بــا مــا درســت رفتــار شــود".

برداشت ها و چشم اندازها
چــون برداشــت ها، بــر حــس چیســتی و الگوهــای رفتــاری اثرگــذار اســت، برداشــت مــردم از 
یــک  پویایــی،  اســت.  تهیدســتی  دام  از  برون رفــت  از  برجســته ای  جایــگاه خودشــان ســویه 
کــه  ــا دیگــران تعریــف می شــود. همان گونــه  پنــداره نســبی اســت و همیشــه از راه هــم ســنجی ب
پیشــینه جســتار نشــان می دهــد، در برداشــت مــردم از موفقیــت و دســتیابی بــه رفــاه و میــزان 
ــا  گذشــته خــود ی ــه  امیــد، دســتاورد مطلــق چنــدان مهــم نیســت، آن هــا دســتاورد را نســبت ب
ــا  ــنجند. آن ه ــا نمی س ــادر از آن ه ــت پدروم ــا چشمداش ــود و ی ــته خ گذش ــارات  ــه انتظ ــبت ب نس
همــواره پیشــرفت خــود را در برابــر پیشــرفت دیگــر اعضــای خانــواده، محلــه و موطــن اصلــی و یــا 
گــروه مرجــع  گونــه ای  کــه شــخصیت های تلویزیونــی  همــکاران خــود ارزیابــی می کننــد. تــا آنجــا 

ــد.1 ــی می کنن ــا ارزیاب ــا آن ه ــود را ب ــت خ ــس محرومی ــردم ح ــه م ک ــوند  می ش
بــرای بررســی ایــن جســتار، از پاســخ دهندگان دربــاره اینکــه "از دیــد آن هــا معنــای زندگــی موفــق 
ــگاه  ــه تعاریــف خودشــان، از آن هــا خواســته شــد جای ــا توجــه ب چیســت "، پرســیدیم. ســپس ب
کننــد.2 ســپس شــش پرســش بــا  کنونــی خــود را بــر روی یــک نردبــان ده پلــه ای رده بنــدی  زندگــی 
کــه زندگــی می کننــد،  پاســخ روشــن دربــاره رده نســبی روی ایــن نردبــان در ســنجش بــا شــرایطی 

پرســیده شــد.
پاســخ های مثبــت بــه ایــن شــش پرســش در جــدول 12-1 آمده اســت. باوجود همــه ناامیدی ها 
کــه بیشــتر افــراد از  کتــاب بحــث شــد، ایــن جــدول نشــان می دهــد  کــه در ایــن  و شکســت هایی 

کنید. کاسیدی )John Cassidy( )2006( مراجعه  1. به نوشته فصل دهم و جان 
گراهــام )Carol Graham( در بررســی های  کارول  ــه ای از نانســی بردســال )Nancy Birdsall( و  ــان ده مرحل 2. رویکــرد نردب

.)Nancy Birdsall and Carol Graham (2000), 234– 48( .LatinoBarometro دوره ای بــرای
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کسـی)جنته( بـودن 443اهمـیت 

گذشــته در  کنونــی خــود را نســبت بــه دهه هــای  هــر ســه نســل )نزدیــک بــه 60 درصــد(، زندگــی 
ــی بیشــتر مــردم برداشتشــان  ــد ول کرده ان ــی  ــان( ارزیاب ــری از نردب ــه باالت ــر روی پل رده بهتــری )ب
کــه زندگــی فرزنــدان آن هــا بدتــر از خودشــان اســت، شــاید ایــن برآمــده از تــرس و  ایــن اســت 
کــه روشــن اســت شــرایط تحصیلــی و مــادی  کنونــی آن هــا باشــد )چرا خشــونت آمیختــه بــا زندگــی 
در هــر نســل بهبودیافتــه بــود(. ارزیابــی فرزنــدان از زندگــی  خــود در برابــر زندگــی پدرومــادر در 
ــه زندگــی خــود رده  ــه آغازیــن ب هــر نســل بعــدی بیشــتر منفــی می شــود. بیــش از نیمــی از نمون
بهتــری در برابــر زندگــی پدرومــادر خــود دادنــد ولــی تنهــا 3۵ درصــد فرزنــدان و 27 درصــد نوه هــا 
ــر از زندگــی  پدرومادرشــان  گفته انــد. بنابرایــن 73 درصــد از نوه هــا زندگــی  خــود را بدت همیــن را 
کار و از ســوی  می داننــد. آن هــا از یک ســو در بن بســت رانــده شــدن از مدرســه/ بیــرون شــدن از 
گیــر افتاده انــد. جــای شــگفتی  کوتــاه در قاچــاق مــواد مخــدر  دیگــر در بن بســت داشــتن زندگــی 

کننــد. کــه زندگــی پدرومادرشــان را در ســنجش بــا خــود بهتــر ارزیابــی  نیســت 

جدول 12-1. درک از پیشرفت به سوی یک زندگی خوب

پاسخ ”بهتر ” یا ”بسیار بهتر ” به هر سنجش

پرسش

پرسش 1
زندگی من نسبت 

به 30)10( سال 
پیش*

پرسش 2
زندگی من 

نسبت به زندگی 
پدر و مادرم

پرسش 3
زندگی فرزندانم 
نسبت به زندگی 

من

پرسش 4
زندگی من نسبت 

به انتظاراتم

پرسش ۵
زندگی من نسبت 

به انتظارات 
پدر و مادرم

پرسش 6
خانواده من 

نسبت به 
خانواده های دیگر 

در جامعه
مصاحبه شدگان 

آغازین
۵9۵34348۵841

603۵44۵24927فرزندان
6۵2747۵2۵019نوه ها

*پرسش از مصاحبه شوندگان آغازین درباره 30 سال پیش و از فرزندان و نوه ها از 10 سال پیش

بــه همیــن ترتیــب، نوه هــا باالتریــن برداشــت محرومیــت نســبی را در پاســخ بــه پرسشــی دارنــد 
کــه خانواده شــان را بــا دیگــر خانواده هــا در اجتمــاع می ســنجد )ســتون پایانــی جــدول(. 81 
کمتــری نســبت بــه  کــه خانواده هــای آن هــا بدتــر و در رفــاه  درصــد از نوه هــا برداشــت می کردنــد 
دیگــر خانواده هــا بودنــد؛ همچنیــن 73 درصــد از فرزنــدان و ۵9 درصــد از مصاحبه شــوندگان 
کلــی و درخــور بــرای ایــن مســئله می توانــد  آغازیــن ایــن برداشــت را داشــتند. یــک روشــن نمایی 
کــه شــاید از خانواده هایــی  کــه نیمــی از نوه هــا در بایروهــای قانونــی زندگــی می کننــد  ایــن باشــد 
کمتــری داشــته باشــند، درحالی کــه دوســوم نمونــه آغازیــن همچنــان  کــه درآمــد نســبی  باشــند 
وضــع  آنجــا  خانواده هــای  میــان  در  شــاید  کــه  می کننــد  زندگــی  مجتمع هــا  یــا  فاوالهــا  در 
کــه بــه چیزهــای بیشــتری رســیده اند  پایدارتــری داشــته باشــند. ایــن رونــد بــرای نســل جوان تــر 
گراهــام و پتیناتــو1 آن را  کــه  کمتریــن رضایــت را دارنــد، می توانــد نشــان دهنده چیــزی باشــد  ولــی 
کــه بــر  کســانی  کــه در نتیجــه آن  کام "2 در اقتصــاد بــازار جدیــد می نامنــد  ســندرم "موفق هــای نــا

1. Graham and Pettinato
2. Frustrated Achievers
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کمتریــن رضایــت را دارنــد.1 بااین حــال، تفــاوت اندکــی  پایــه ســنجش های عینــی، بهتــر هســتند، 
ــه انتظــارات خودشــان و انتظــارات  ــی  نســبت ب ــی زندگ ــی دگرگون میــان شــیوه نســل ها در ارزیاب
کــه  کســانی  بــه دودســته همســنگ تقسیم شــده اند،  پدرومادرشــان دیــده می شــود، آن هــا 
ــه  ــن زمین ــی در ای کام ــت نا ــه برداش ک ــانی  کس ــد و  ــر رفته ان ــود فرات ــت خ ــد از چشمداش ــاور دارن ب
کــه دســتاورد زندگــی  مصاحبه شــوندگان آغازیــن،  می کننــد. اســتثنای قابــل توجــه ایــن بــود 
کمتــر  کــم و متعــادل والدیــن آن هــا فراتــر و از نســل خودشــان  کم وبیــش  بیشــتر از امیدهــای 

اســت. ارزیابی شــده 
گریــز و برون رفــت از فقــر و جنتــه شــدن، حتــی  کــه هــدف  ایــن نشــان دهنده ایــن زمینــه اســت 
هنگامی کــه پیشــرفت در ســطوح مــادی و تحصیلــی بــه دســت می آیــد، نســبی اســت و یــک 
گریــزان و دور از دســترس اســت. هرچــه نزدیک تــر می شــوید،  هــدف ایســتا نیســت و همیشــه 
کــه بــر پایــه اســتانداردهای عینــی، بــه  برداشــت محرومیــت و انــزوا بیشــتر می شــود و نوه هایــی 
ــد. دســتاوردهای  ــودن را دارن ــر ب ــد، احســاس دورت ــا طبقــه متوســط از همــه نزدیک ترن شــغل ی
کمتــر شــده اســت،  کنــون فقــر آنــان  کــه نشــان می دهــد ا اقتصــادی فقــرا، باوجــود شــاخص هایی 
کــه در آن  بــه ســر می برنــد ناچیــز  همچنــان در برابــر حاشــیه ای شــدن، بی حرمتــی و محرومیتــی 

است.2
ح شــد و آن اینکــه آن هــا پیشــرفت خــود را در چنــد ســال  پــس دو پرســش دیگــر در اینجــا مطــر
گفتگــوی  گذشــته چگونــه می بیننــد و همچنیــن آینــده خــود را چگونــه می پندارنــد؟ مــن در 
دو  ایــن  آن هــا  نوه هــای  و  فرزنــدان  آغازیــن،  شــرکت کنندگان  از   2001 ســال  و   1969 ســال 
کــه پاســخ "بهتــر " یــا "بســیار  کســانی  پرســش را پرســیدم. از نســلی بــه نســل دیگــر، درصــد 
گذشــت زمــان به طــور ثابــت بــاال رفتــه اســت؛ چنانکــه از 24 درصــد در میــان  بهتــر " دادنــد، بــا 
مصاحبه شــوندگان آغازیــن در ســال 1669 بــه 46 درصــد همــان افــراد در ســال 2001 رســیده و 
ــه  ــش یافت ــا افزای ــای آن ه ــان نوه ه ــد در می ــه 73 درص ــا ب ــدان آن ه ــان فرزن ــد در می از 63 درص

اســت.
کــه در ســال 1969  کســانی  باوجــود معجــزه اقتصــادی دهــه  1960 و دســتاوردهای آن بــرای ریــو، 
کــه زندگــی  آن هــا  گفتنــد  کــردم، دوره دشــواری داشــتند و بیــش از نیمــی از آن هــا  گفتگــو  بــا آن هــا 
کــردم باال  گفتگو  کــه دوبــاره در ســال 2001 بــا آن هــا  پنــج ســال پیــش بهتــر بــود. ایــن درصــد زمانــی 
رفــت و به طــور پیوســته در میــان فرزنــدان و نوه هــای آن هــا افزایــش یافــت. باوجــود خشــونت، 
کــه زندگــی  آن هــا رو بــه بهتــر شــدن  کــه پاســخ دادنــد  کار، درصــد فرزندانــی  مــواد مخــدر و نبــود 
اســت، دو و نیــم برابــر پدرومادرشــان بــود. شــاید ایــن نشــان رویــداد خوبــی بــود. شــاید از روی 
برون رفــت از زندگــی فاوالیــی بــود. جابه جایــی و مهاجــرت مصاحبه شــوندگان آغازیــن از روســتا 
بــه شــهر و یکپارچگــی آن هــا بــا زندگــی شــهری به عنــوان زورآبــاد نشــین، دشــوارتر از مهاجــرت از 

فاوالهــا )یــا مجتمع  هــا( بــه بایروهــا بــوده اســت.

1. Carol Graham and Stefano Pettinato (2001)
 Michael J. V.( ک  ولــکا و  جــی.  مایــکل  و   "Estanislau-Gacitúa Mario" در  را  تحــرک  و  نابرابــری  دربــاره  بحــث   .2

ببینیــد.  )2008()Woolcock
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کسـی)جنته( بـودن 44۵اهمـیت 

کــه "آیــا در پنــج ســال آینــده، زندگــی شــما بهتــر خواهــد شــد؟". در ســال  مــا همچنیــن پرســیدیم 
1969، تنهــا 12 درصــد پاســخ "بهتــر " یــا "بســیار بهتــر " دادنــد، درحالی کــه 66 درصــد پاســخ "بدتــر 
" یــا "بســیار بدتــر " دادنــد. در ســال 2001، 64 درصــد از مصاحبه شــوندگان آغازیــن، 88 درصــد 
کــه زندگــی آن هــا در پنــج ســال  گمــان می کردنــد  از فرزنــدان آن هــا و 9۵ درصــد از نوه هــای آن هــا 

آینــده بهتــر خواهــد شــد.
کــه در تصویــر 12-۵ نشــان داده شــده اســت، باوجــود همــه دشــواری ها،  بنابرایــن، همان گونــه 

امیــد همــواره زنــده و رو بــه ُرســتن اســت.
ســویه  گــر  ا شــود.  رد  ناســازگار  نمونــه  یــک  بــا  می توانــد  فاوالهــا  دربــاره  تعمیم بخشــی  هــر 
گــر بــر ســویه  پویایــی آن هــا نشــان داده شــود، ریســک آرمان گرایــی فقــر پذیرفتــه شــده اســت. ا
گســترش  گرفته شــده اســت و تــرس  خشــونت آمیز آن انگشــت بگذاریــد، ســرزندگی آن هــا نادیــده 
کنان هــرروز درنبــرد بــا  کــه ســا کلیشــه ای نادرســت و برچســب را افــزون می کنیــد  نگرش هــای 
گردشــگری  کــه  گفتــه شــود  گــر  آن هســتند. همه چیــز در فــاوال، نقیــض خــود را در بــر دارد. ا
کــه وارد آن  کــردن آنجاســت، منبــع بالقــوه پــول نقــدی  کاالیــی  فاوالیــی یــک بهره کشــی و 
گرفــت،  ــر قاچــاق مــواد، جبهــه اخالقــی  گــر در براب گرفتــه می شــود. ا اجتمــاع می شــود، نادیــده 
کــه مــردم بــا درآمــد قاچــاق نیازهــای خــود را بــرآورده  از ایــن واقعیــت نمی تــوان چشــم پوشــید 
کولــر نــو در خانــه آن هــا چــه ســودی خواهــد داشــت، در حالی کــه اغلــب  می کننــد. ولــی ... یــک 
ــا 30 ســالگی زنــده نمی ماننــد؟ این یــک موقعیــت پیچیــده اســت  مــردان جــوان بیشــتر از 2۵ ی
ــدن  ــر ش ــوان از راه درگی ــا می ت ــر را تنه ــای ژرف ت ــد. واقعیت ه ــوار می کن ــا را دش ــه نتیجه گیری ه ک
کاوی و بررســی چهل ســاله مــن دریافــت و معانــی و پیام هــای ناســازگار  درازمــدت و مشــاهده، وا

کــرد. را درک 

کودکان فاوال برای ساختن شهر فردا آماده و مشتاق هستند. تصویر 5-12. 
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ــا دگردیســی زمــان، مفهــوم  ــرای هــر نســل ب ــون شــونده اســت و ب فقــر و محرومیــت بســیار دگرگ
گرچــه ایــن  کاال و خدمــاِت بهتــر را نــدارد )ا دیگــری می یابــد و تنهــا مفهــوم ســادۀ دسترســی بــه 
ــرای  ــرو اســت. ب ــی روب ــا چالش هــای متفاوت ــزرگ به پیــش باشــد(. هــر نســل ب گامــی ب ــد  می توان
مهاجــران، نخســتین چالــش بنیادیــن مهاجــرت بــه شــهر، جایگزینــی فقــر روســتایی بــا فقــر 
شــهری و افزایــش توانایــی مانــدگاری در زیســتگاه نویــن بــود. ایــن خــود یــک جهــش روبه جلــو 
گروهــی آن هــا، یــک  کــردن یــک جایــگاه یــا یــک جــای پــا در شــهر بــزرگ بــود.1 مبــارزات  بــرای برپــا 

کــه بــه نســل های پــس ازآن منتقــل نشــد. کــرده بــود  ــا  حــس همبســتگی اجتماعــی برپ
کوشــش بــرای تحصیــالت  کــه در شــهر متولدشــده بودنــد،  چالــش بنیادیــن بــرای فرزندانــی 
ــل  ــود. در نس ــرام ب ــدن و احت ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــس ب ــا و ح ــن از فاواله ــی یافت ــی، رهای عال
کامیابــی تحصیلــی باالســت، بیــش از نیمــی از آن هــا در محله هــای قانونــی و روا زندگــی  نوه هــا، 
کاال و خدمــات خانــواده آن هــا نزدیــک بــه میانگین شــهر اســت.  می  کننــد و میــزان برخــورداری از 
کشــته شــدن و یافتــن  گریــز از  کار )بیــش از نیمــی بیــکار هســتند(،  چالش هــای ویــژه آن هــا یافتــن 
کــه ایــن  گــر اقتصاددانــی بــه داده هــای آمــاری نــگاه  کنــد شــاید حتــی متوجــه نشــود  احتــرام بــود. ا

نســل، در درون فقــر پرورش یافتــه و بیــرون آمده انــد.
کنونــی ریودوژانیــرو، همچنــان ایــن جوانــان، از بســیاری از حقــوق بی بهــره  بدبختانــه در بافــت 
کنان  کامیابی هــای ســا گرفتــه می شــوند. باوجــود همــه  هســتند، حاشــیه ای شــمرده و نادیــده 
فاوالهــا در ســه نســل، بیشــتر افــراد جوان تریــن نســل، "جنتــه " بــه شــمار نمی رونــد. آن هــا 
کــه  کســانی  کــه حتــی  گفتگوهــا دریافتــم  کــه بخشــی از ریــو هســتند. در  احســاس نمی کننــد 
گزیرنــد  کــه نا در بخــش رســمی شــغلی داشــتند و خــودرو و رایانــه داشــتند، احســاس می کردنــد 
کننــد. بــه ایــن روش، جامعــه نابرابــر،  در برابــر آقــا و خانــم )ســنیور و مــادام( فرمانبردارانــه عمــل 

برتــری توانگــران را بــدون خطــر شــورش فقــرا حفــظ می کنــد.
کــه رایزنــی بــه نــام آنتونیــوی ارشــادگر، نزدیــک یــک  کانــودوس، جایــی  بــر بــاالی مــورو )تپــه( در 
ونیــم ســده پیــش، مــردم را راهنمایــی می کــرد، بوته هــای فــاوال باقی مانده انــد. محله هــای 
فــاوال نیــز در بلندی هــا و پیرامــون ریــو و دیگــر شــهرها نیــز بازمانده انــد. بــا آن هــا نیــز همان گونــه 
کنــون  کانســل هیــرو رفتــار شــد؟ آیــا آن هــا قتل عــام می شــوند؟ ا کــه بــا مــردم  رفتــار می شــود 
گــر نتوانیــم بــر تــرس خــود از دیگــران چیــره شــویم  شــمار آن هــا بســیار بیشــتر از آن زمــان اســت؛ ا
و در پیــکار بــا تنگدســتی، ســرکوب، بی احترامــی و خشــونت درکــی متقابــل داشــته باشــیم، شــهر 

آینــده ای، نــه بــرای تهیدســت و نــه بــرای توانگــر نخواهــد بــود.

ــا  ــه لیم ــران ب ــکان مهاج ــای اس ــف الگوه ــگاه (Bridgehead)" )1972( در توصی ــالح "پای ــر (John Turner) از اصط ــان ترن 1. ج
کــرد. گو (Santiago) اســتفاده  (Lima) و ســانتیا
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پیوست 1
روش های پژوهش و چالش ها

ــال  ــی س ــس از س ــن پ ــش آغازی ــرکت کنندگان پژوه ــن ش ــد یافت ــه فراین ک ــد  کنی ــور  ــد تص می توانی
ــا جســتجوی ســرنخ ها، رفتــن  گاه ب کارآ ــی همــراه اســت. ماننــد یــک  ــا چــه چالش هــای فراوان ب
کــه واپســین بــار هرکســی را در آنجــا دیــده بــودم و بــا توجــه بــه راهنمایی ها، بــه دنبال  به جاهایــی 
کــه هرازگاهــی بــه بن بســت  می رســیدم و روش هــای دیگــری را می آزمــودم. ایــن  افــراد می گشــتم 
ــا خانــواده ای  کســی ی ــا  کــه ماننــد یــک رؤی ــار  کار به خودی خــود یــک فرآینــد آموزنــده بــود، هــر ب
ــداری پیوندهــای اجتماعــی درون فاوالهــا، حتــی  از آن هــا را می یافتــم، ارزش نیرومنــدی و پای
در نبــود نزدیکــی فیزیکــی را بیشــتر درمی یافتــم. مــردم ســال ها پیونــد خــود را بــر پایــه شــنیده ها 
نگــه داشــته بودنــد، بــدون اینکــه از تلفــن یــا ایمیــل بهــره ببرنــد و یــا حتــی هزینــه رفت و آمــد بــرای 
کجــا  کــه دوســتان و همســایگان پیشینشــان  دیــدار بــا هــم را داشــته باشــند. آن هــا می دانســتند 
کدام یــک از اعضــای خانواده شــان هنــوز در آن بخــش  رفته انــد، وضعیــت آن هــا چگونــه اســت و 

زندگــی می کنــد.

اهداف پژوهش طولی )درازمدت(
کــردم، اهدافــم چنیــن  کتــاب آغــاز  هنگامی کــه در ســال 1999 پژوهــش دوبــاره خــود را بــرای ایــن 

بود:
• دریافت بهتر پویایی  درون و میان  نسلی فقر شهری

• بررسی دگرگونی افسانه  و واقعیت حاشیه  نشینی
و  سیاســی  کالن  دگرگونی هــای  بــه  توجــه  بــا  زندگــی  سرگذشــت  الگوهــای  کــردن  دنبــال   •

اقتصــادی
• آزمون اثرات میانجی گری جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی

• ارزیابــی اثــرات هــر یــک از سیاســت های عمومــی محلــی، ملــی و بین المللــی از زمــان پژوهــش 
آغازین

بــرای انجــام  کارهــای موردنیــاز  گســترده تر انطبــاق دادم و  بــا یــک هــدف  مــن هــر هــدف را 
کــردم. شــیوه ایــن  کار را نمــودار  کــردم و فراورده هــا و پیامدهــای هــر بخــش از  پژوهــش را روشــن 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــت نش ــماره 1 پیوس ــدول ش ــا در ج پیونده
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جدول 1. پویایی شناسی فقر شهری و الزامات سیاست عمومی

برآمدهامحصوالتاقدامهدف مشخصاهداف کلی
-درک 

پویایی شناسی فقر 
شهری و پویایی و 

جابجایی

کردن خط سیر  - دنبال 
زندگی  فاوالهایی ها در 

بیش از سی سال

1. انجام پژوهش های 
طولی و بررسی 

سیاست ها

-داده های طولی درباره خط 
کنان فاوالهای  سیر زندگی سا
ریو برای بهره برداری در دیگر 

پژوهش ها

- دانش بیشتر درباره عواملی 
که فقر شهری را شکل داده و 

همیشگی می کنند.

-بررسی اثرات 
سیاست عمومی بر 
مردم، خانواده ها 

و محله های 
کم درآمد

-شناسایی سازوکارهای 
تطبیق و راهبردهای بقا 
برای چیره شدن بر فقر

2-بازبینی  پیشینه و 
داده های ثانویه

کنان  -ظرفیت سازی: سا
آموزش دیده در اثبات 

حقیقت خودشان

-درک روشن تر نقش 
سیاست های محلی، ملی و 
بین المللی در زندگی فقرای 

شهری

-دنبال کردن 
الگوهای تاریخچه 

زندگی در پیوند 
با دگرگونی های 
بزرگ سیاسی و 

اقتصادی و تکامل 
شهری

-آموزش و به کارگیری 
کنار  کنان فاوال در  سا
دانشجویان در گروه 

پژوهشی

3-گفتگو با 
مصاحبه شوندگان 

آغازین جابجا شده و 
خانواده ها و فرزندان 

آن ها

- توجه به اسناد رسمی 
به عنوان مثال گزارش توسعه 

جهانی

- ظرفیت ایجادشده، عزت 
کنان فاوالها،  نفس سا

سازمان های اجتماعی و 
سازمان های غیردولتی محلی
-سیاست گذاران غیررسمی 

در سطح محلی، ملی و 
بین المللی

-آزمون اثرات 
میانجیگری  جامعه 
مدنی و شبکه های 

اجتماعی

-ارزیابی اثرات سیاست  
عمومی بر فقرای 

شهری در ریو و نشاندن 
سیاست های هدف و 

غیرهدف در برابر هم

4-به دست آوردن 
نمونه های تصادفی تازه 
و نمونه های راهنما در 

محله های نخستین

-مستندسازی عکس هایی 
کنون را نشان  که آن زمان و ا

می دهند.

- گزینش بهتر پژوهش ها، 
سیاست ها و کارهای شهری

گاه سازی بهتر  -آ
تصمیم سازان از 
وضعیت فقرای 

شهری

-شناسایی مراحل 
دگرگونی های سیاسی، 
اقتصادی و شهری در 

برزیل

۵-گزینش فاوالهای 
بهسازی شده با 

سیاست  ویژه برای 
مقایسه

- مفاهیم سیاست 
به دست آمده از یافته های 

پژوهش

-ساختن روش شناسی 
برای بهره مندی در دیگر 

پژوهش های طولی درباره فقر 
شهری و جابجایی

-بررسی نقش 
سازمان های غیردولتی و 

انجمن های اجتماع محلی

6-آماده سازی و 
پیش آزمون ابزارهای 

بررسی

-انتشار در ژورنال ها، کتاب ها 
و روزنامه ها

-کجا احتمال کامیابی 
سیاست باالتر است.

-نشست سهام داران و 
نشست ها پیوند دار به 

سیاست ها برای آزمودن 
نتایج و انتشاریافته ها

7-انجام مصاحبه های 
میدانی

-چند نسلی
-ویژه هر محل

کردن - ثبت 

-یادگیری در اجتماع برای 
ک گذاشتن دانش  به اشترا
و پشتیبانی از دگرگونی هایی 

که بر ارتقاء و فقر شهری 
تمرکز دارد.

8-پژوهش های 
زمینه ای و تاریخی

9-رمزگذاری داده های 
پیوند دار به تاریخچه 

زندگی، پرسشنامه ها و 
نتایج مصاحبه 

10- تأیید و آنالیز داده ها
11-پیش نویس  گزارش 

برای بازخورد
12-ارائه یافته ها در ریو، 

برزیل و نشست های 
بین المللی

13-تجدیدنظر در 
گزارش پایانی

14-چاپ برای 
مخاطبان هدف
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چارچوب مفهومی
کاوی در   چارچــوب مفهومــی به کار گرفته شــده در بررســی اهــداف ایــن پژوهــش و رهنمــود وا

کوتاهــی شــد. ــاره آن مــرور  ــه در فصــل 9 درب ک شــکل 1 نشــان داده  شــده اســت 
ــه از )1969- ــار ده ــن در چه ــه آغازی ــه محل کنان س ــا ــرای س ــه ب ک ــت  ــن اس ــن ای ــش بنیادی پرس
ــه بیشــتر روســتایی و بی ســواد  ــه همیــن دلیــل پدرومادرهــا )ک 1968( چــه پیش آمــده اســت. ب
کــه در شــهر زاده شــده بودنــد و تحصیــالت بیشــتری داشــتند،  بودنــد( بــا فرزنــدان و نوه هــا 
مقایســه شــده اند. در ایــن بخــش، هــدف نشــان دادن چگونگــی تأثیــر سیاســت عمومــی و 
ــای  ــر دگرگونی ه ــر ب ــت بزرگ ت ــی و در باف ــن دوره زمان ــا در درازای ای ــر دگرگونی ه ــی ب ــه مدن جامع

ــت. ــوده اس ــرو ب ــهر ریودوژانی ــل و ش برزی

روش شناسی های ترکیبی
گــر از آغــاز می دانســتم  گســتره، بلندپروازانــه بــود. ا ایــن پژوهــش به طــور خوش بینانــه ای از دیــد 
کــه یارایــی آغــاز آن را داشــتم یــا  ایــن پژوهــش چنــد ســال بــه درازا خواهــد  کشــید، نمی دانــم 
ــرای  کار ب ــه ایــن  ک کنــم و می دانســتم  ــذر زندگــی چهــار نســل را دنبــال  گ ــه. مــن می خواســتم  ن
تهیدســتان شــهری تــا آن زمــان بــه روشــی ســامانمند انجام نشــده بــود. بــا یــاری همــکاران 
از مشــاهده  برگرفتــه  کیفــی  و  کمــی  مــن روش هــای  کنان محلــی،  ســا ارزشــمند  و همیــاری 
ــر  ــت ه ــی سرگذش گروه ــازی  ــرای بازس ــارکتی ب ــد مش ــای ژرف )آزاد(؛ فرآین ــتقیم؛ مصاحبه ه مس
محلــه )DRP(؛ و نتایــج پرسشــنامه های نظرســنجی و تاریخچــه سال به ســال زندگــی برگرفتــه از 
گفتگــو بــا 2182 نفــر را درآمیختــم. همــه این هــا بــا پرسشــنامه های نخســتین، تاریخچــه  زندگــی 
ــا داده هــای سرشــماری  و مصاحبه هــای آزاد انجام شــده در پژوهــش پیشــین مقایســه شــد و ب
خانــوار در ایــن دوره هــا نیــز هــم ســنجی شــد. مــن بــا آمیختــن ایــن روش هــا می توانســتم بــه 

شکل 1. چارچوب مفهومی برای پژوهش چند نسلی طولی در فاوالهای ریودوژانیرو
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زمینــه جابجایــی میــان نســلی فقــر، نابرابــری و محرومیــت بپــردازم و پویایــی اجتماعــی را در 
کنــم. ــر بررســی  جامعــه ا  ی بســیار نابراب

چالش های پیِش رو
کــه بــا آن هــا روبــرو شــدیم عبــارت بودنــد از: 1( یافتــن مصاحبه شــوندگان آغازیــن  دشــواری هایی 
کوچــک آن هــا در پژوهــش آغازیــن بــه نادرســتی های  و تأییــد هویــت  آن هــا )به کارگیــری نــام 
کــه از دنیــا رفتــه بودنــد ؛ 3(  فراوانــی انجامیــد(؛ 2( پیونــد بــا اعضــای خانــواده   شــرکت کنندگانی 
دسترســی یافتــن بــه محله هــا )اجــازه بــرای انجــام پژوهــش( باوجــود افزایــش بازرســی از ســوی 
ح یــک پرسشــنامه تجدیدنظــر شــده هماننــد پرسشــنامه آغازیــن  گروه هــای مــواد مخــدر؛ 4( طــر
کنــون قابــل درک و درخــور باشــد؛ ۵( بازســازی تاریخچــه زمینــه ای ســه محلــه؛ 6( ســروکار  کــه ا
گزینشــی1 و از دســت دادن یادهــا2؛ 7( شــناخت پیــش داورهــای نهفتــه  داشــتن بــا یــاد و حافظــه 
کــه  ــم و  آن هایــی  ــه مــا پیــدا می کردی ک کســانی  برآمــده از ناهمســانی های سیســتماتیک میــان 

ــم. ــدا نمی کردی پی

سه گام پژوهش
کتشــافی )امکان ســنجی یافتــن مصاحبه شــوندگان  گام ا ایــن پژوهــش در ســه گام انجــام شــد، 
گفتگــو بــا همــان مــردم و فرزنــدان آن هــا در درازای  کــه  گفتگــو بــا چنــد نســل  گام  آغازیــن(؛ 
ــا نمونــه تصادفــی جدیــد از  کــه ب گام ســوم پژوهــش و بررســی برخــی محله هــا بــود  زمــان بــود و 

گزینــش شــدند. محله هــای پژوهــش آغازیــن 

کتشافی گام نخست: پژوهش ا
مــا  دوبــاره،  پژوهــش  در  آن هــا  بــا  کار  و  آغازیــن  شــرکت کنندگان  یافتــن  امکان ســنجی  در 
گفتگوهــای آزاد و نیمــه ســازمند3 بــا برخــی از "بازمانــدگان" نمونــه آغازیــن انجــام  یک رشــته 
گرچــه ایــن روایت هــا آن گونــه ای بــود  کردیــم، ا گــردآوری  دادیــم و داســتان های زندگــی  آن هــا را 
گذشــته خــود بودنــد یــا تاانــدازه ای بودنــد بــه یــاد می آوردنــد،  کــه افــراد خواهــان بــه بازگفــت 
کــه به عنــوان معیــار و ســنجه در زندگــی خــود و محله هــای خــود می شــناختند و آن   آنچــه را 

گان، مفاهیــم و پنداشــت ها داشــتند. کــه در نمایانــدن واژ دریافتــی 

کاربست گام دوم: پیاده سازی و 
ســپس مــا دوبــاره بــا 262 از 7۵0 شــرکت کننده در پژوهــش آغازیــن و یــا یــک نمونــه تصادفــی از 
فرزنــدان 16 ســاله بــه بــاالی آن هــا )394 نفــر از 100۵ نفــر( و پــس ازآن نیــز بــا یــک نمونــه تصادفــی 

ــرای  ــد؛ ب ــاد می آورن ــه ی گذشــته را ب ــد رویدادهــاي  ــا ب ــراد تنهــا ســویه های خــوب و ی ــت اف Selective Memory .1: در ایــن حال
ــادآوري  ــد. باورهــا، نگرش هــا و تعصبــات در ی ــاد می آورن ــه ی گذشــته را ب ــا افســرده تنهــا رویدادهــاي منفــي  ــراد بدبیــن و ی ــه اف نمون

ــذار اســت. )مترجمــان( خاطــرات تأثیرگ
2. Memory Loss
3. Semistructured Interviews
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کــم بودنــد ولــی مــا  کردیــم. باوجوداینکــه شــمار نوه هــا  گفتگــو  از نوه هــای 16 ســاله و باالتــر آن هــا 
کــه برخــی از پویایــی  گمــان بــر ایــن بــود  کــه نوه هــا را در پژوهــش بگنجانیــم، چــون  بــر آن شــدیم 
کــه نســل آغازیــن بــرای بچه هایشــان در  و پیشــرفت هایی در نوه هــا رو بــه پدیــدار شــدن بــود 

زمــان مهاجــرت امیــدوار بودنــد.
مشــارکتی  و  گروهــی  بازســازی  و  زمینــه ای  گفتگوهــای  دربرگیرنــده  همچنیــن  گام  ایــن 
گفتگوهایــی بــا رهبــران  تاریخچه هــای محله هــا )بــا به کارگیــری از DRP( بــود و همچنیــن در 
کنونــی و دگرگونی هــای مــرور زمــان  گذشــته، چالش  هــای  کشــمکش های  گذشــته و تــازه، بــه 
کردیــم،  گفتگوهــا را فیلم بــرداری   پرداختیــم. مــا همچنیــن برخــی از بخش هــای بــاارزش در ایــن 
کــه پیش تــر در آنجــا  کومبــا بــه محلــه ای  کاتا کــه در آن ســه رهبــر پیشــین  از آن گونــه صحنــه ای 
ــزرگ شدنشــان را  ــود( برگشــتند و خاطــرات ب ــه ب کنــون یــک بوســتان متروک ــد )ا زندگــی می کردن
ــد. ــادآوری آوردن ــود را ی ــدن آن هــا شــده ب ــه ران ــه منجــر ب ک در آنجــا و همچنیــن سیاســت هایی 

گام سوم: نمونه تصادفی جدید
بــردن همــان  بــه کار  از میــان محله هــای آغازیــن و  تــازه  گام ســوم برگزیــدن نمونــه  تصادفــی 
کــه بتوانیــم محله هــا را در دو بــرش زمانــی هــم  فن هــای بررســی بــرای آن هــا بــود، به گونــه ای 
ــرده و  ک ــرآورد  ــژه را ب ــه وی ــه پیــش داوری برآمــده از خــرده نمون ــرده و همچنیــن هرگون ک ســنجی 
گزینش شــده بودنــد و 2۵  کــه به طــور تصادفــی در هریــک از محله هــا  کاهــش دهیــم. بــا 400 تــن 

کردیــم. گفتگــو  رهبــر محلــی از هــر محلــه 
کســان را از نمونــه تصادفــی و از نمونــه ســرآمدان  کام تریــن  کامیاب تریــن و نا همچنیــن ده نفــر از 
کــه در جســتجوی نشــانه هایی  گفتگوهــای آزاد انجــام شــد  کردیــم و بــا ایــن 40 نفــر  شناســایی 
گــون در زندگــی آن هــا نقــش داشــته اســت. گونا کــه بدانیــم چــه عواملــی در وضعیت هــای  بودیــم 
ســرانجام، تصاویــر چنــد نســلی از خانواده هــای برگزیــده را شــکل دادیــم و بــا هــر انــدام از هــر 
یــک  فرزنــدان  نمونــه تصادفــی  یــک  کــه چگونــه  کردیــم. همچنیــن دریافتیــم  دیــدار  نســل 
کننــد. در ایــن راســتا چنــد رهبــر محلــی  کامــل  ــد درک مــا را از نســل پــس ازآن  ــواده می توان خان
ــه آن هــا را در هــر ســه محلــه به خوبــی می شــناختم و  ک ــدم  ــه تصادفــی را برگزی کســانی از نمون و 
کــردم. هنــگام  کار فرزنــدان و نوه هــای آن هــا بازدیــد  کــه شــدنی بــود از خانــه و محــل  تــا آنجایــی 
گســتردگی هــر خانــواده بــه  کــه  کــه مــن شــجره نامه هایی ســازمان دادم  کار بــود  انجــام ایــن 
همــراه تحصیــالت و پیشــه هــر انــدام خانــواده را نشــان مــی داد. شــناخت بهتــر بچه هــا و نوه هــا 

گزیــر بــود. گفتــه ام نا کــه در ایــن نوشــتار  کاوی داســتان هایی  بــرای وا

مفاهیم فقر، نابرابری، حاشیه ای بودن، محرومیت و پویایی
گان و پیونــد آن هــا بــا یکدیگــر تنهــا بــه پیشــینه پژوهــش بســیار خــوب ایــن  بــرای درک ایــن واژ
کنان ایــن محله هــا نیــز  گان از ســوی ســا نوشــتار بســنده نکرده ایــم چــه بســا بــه درک ایــن واژ

پرداختیــم.
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به طــور فشــرده، هــم در پژوهــش آغازیــن و هــم پژوهــش پــس ازآن، مــا از یــک دیــدگاه چندبعــدی 
کــه بــا آمیختــن مؤلفه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی، برداشــت  گرفتیــم  بهــره 
مــا از پنــداره فقیــر بــودن، محــروم بــودن و برچســب و داغ ننــگ را شــکل می دهــد. مفاهیــم 
گفتــن خواســته ها، حقــوق و مســئولیت  ها همگــی در ایــن فرآینــد  انتخــاب، آزادی، شــهروندی، 

ــدار شــده اند. پدی

شاخص ها
ســطح  )زادگاه،  داده هــا  ولــی  اســت  نســل  چندیــن  زندگــی  گــذر  پایــه ی  بــر  مــا  کار  گرچــه  ا
کردیــم.  تحصیــالت و پیشــه اصلــی( را بــه نســل نخســت مصاحبه شــوندگان آغازیــن محــدود 
گــردآوری داده هــای بنیادیــن مــا بــا شــرکت کنندگان نخســتین آغــاز و بــا نمونــه برگزیــده تصادفــی 
کــه بــه  از فرزنــدان و نوه  هــای آن هــا ادامــه می یابــد. پرسشــنامه ها دربرگیرنــده بخش هایــی بــود 

می پرداخــت: زیــر  گســتره های 

و مشــارکت  کار، ســهم  دربــاره تحصیــالت،  بــا داده هــای نخســتین  • داده  هــای نخســتین: 
کردیــم. خانــواده و هــر عضــو خانــواده آغــاز 

کار، تحصیــالت، جایــگاه  • ماتریــس تاریخچــه  زندگــی سال به ســال: دگرگونی هــا در ســکونت، 
کردیــم تــا نوســانات زندگــی و دوره هــای  خانوادگــی و )از 1969 بــه بعــد( بهداشــت را پیگیــری 

کنیــم.1 پویــش روبه پیشــرفت و افــت را در هــر دو چهــره مطلــق و نســبی شناســایی 

ــت  ــد، ماهی ــمه های درآم ــواده و سرچش ــی  خان ــاره دارای ــش هایی درب ــواده: پرس ــاد خان • اقتص
ــوار بــود. کــه خانــواده بهــره می بــرد و هزینه هــای ماهانــه هــر خان مســکن، همــه خدمــات شــهری 

• ســرمایه اجتماعــی:  پرســش هایی دربــاره شــبکه دوســتی و خانوادگــی )چگونگــی، میــزان و 
شــمار(، عضویــت در انجمن هــا و مشــارکت در فعالیت هــای اجتمــاع محلــی بــود.

ــاره ایــن دشــواری ها بــه  • خشــونت، پلیــس، قاچــاق مــواد و امنیــت فــردی: پرســش هایی درب
بخــش پیونــد دار بــه اســتفاده از فضــای عمومــی در پرسشــنامه اولیــه افــزوده شــد.

سیاســی  مشــارکت  و  برداشــت  دربــاره  پرســش هایی  عمومــی:  سیاســت  دربــاره  برداشــت   •
گــون دولــت  گونا ــا ســطوح  ــد ب ــاره سیاســت عمومــی و شــهروندی و پیون افــراد، درک آن هــا درب

پرســیدیم.

گراهــام و بیردســال2 به کاربــرده  کــه به وســیله  • پویایــی و جابجایــی: برخــی پرســش هایی را 
گنجاندیــم.4  کردیــم و مراحــل پلــه ماننــد میــزان ســنج التیــن3 را نیــز در آن  ح  شــدند مطــر
فــرد چگونــه  هــر  اینکــه  و  پدرومادرشــان(  و  افــراد )خودشــان  رؤیاهــا و چشمداشــت  دربــاره 

1.  Balan, Jorge, Browning L., Jelin, Elizabeth, Lee, “A computerized approach to the 
processing and analysis of life stories obtained in sample surveys.” Behavioral Science, 14, 
n. 2, 1969, pp. 105–120.
2. Graham and Birdsall
3. Latino Barometro
4.  BirdSall, Nancy, and Carol Graham. New Markets, New Opprotunities? Economic and 
Social Mobility in a Changing World. Washington DC: The Brookings Institution, 2000.
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گــون )فرزنــدان، دیگــر اعضــای اجتمــاع و افــراد  گونا گروه هــای مرجــع  جایــگاه خــود را بــا جایــگاه 
کــی دربــاره  بیــرون از اجتمــاع( مقایســه می کــرد، پرســیدیم. مــا همچنیــن پرســش هایی ادارا
انــزوا، برچســب ننــگ، تبعیــض پرســیدیم و اینکــه چگونــه برخــی از آن هــا به مرورزمــان دگرگــون 

می شــوند.

که آموختیم درس هایی 
در ایــن راه مــا بــا دشــواری هایی در زمینــۀ مفهومــی، روش شــناختی، فنــی و ســازمان دهی روبــرو 
ــر آن هــا  ــه همــراه روش هــای چیــره شــدن ب ــر شــدن در زمینــه شــماری از آن هــا ب ــم. ژرف ت بودی
ــد  ــد می توان کرده ان ــاز  ــد آغ ــرایط همانن ــا ش ــی1 را ب ــا پانل ــی ی گروه ــای  ــه پژوهش ه ک ــی  ــرای برخ ب
ســودمند باشــد )انبوهــی از پژوهش هــای پانــل در درازای زمــان در ســکونتگاه های غیررســمی 
گــون، سرچشــمه ای توانمنــد بــرای پاســخ گویی بــه پرســش های اســت  گونا کشــورهای  شــهرها و 

ح شــده اســت(. کــه در پژوهش هــای مــن مطر
برجســته ترین دشــواری های پیــش رو و نحــوۀ برخــورد بــا آن هــا و آنچــه مــا از آن هــا آموختیــم در 

زیــر آمــده اســت.

جابجایی مصاحبه شوندگان  آغازین
آغازیــن  مصاحبه شــوندگان  جایــگاه  کــردن  پیــدا  دوبــاره  ســال،  ســی  گذشــت  بــه  توجــه  بــا 
کنان آن در پروژه هــای  دشــواری های فراوانــی داشــت. یکــی از محله هــا نابودشــده بــود و ســا
اوج  زمــان  در  مــردم  مانــدن  پنــاه  در  بــرای  بودنــد؛  کنده شــده  پرا عمومــی  مســکن  فــراوان 
ــه از  ک کســانی  ــم )به جــز  کوچــک مصاحبه شــوندگان را پرســیده بودی ــام  ــا تنهــا ن ــوری، م دیکتات

بودنــد(. رهبرهــا 

کار را بــا پیونــد دوبــاره بــا نزدیک تریــن دوســتان خــود و دیــدار بــا آن هــا در محله هــا  رویکــرد مــا: 
کــردم. مــن از آن  کــرده بــودم، آغــاز  کــه در هنــگام اقامــت خــود بــا آن هــا زندگــی  و خانواده هایــی 
کنــم و از  کــرده بــودم و می توانســتم آن هــا را به راحتــی پیــدا  زمــان، پیونــد خــود را بــا آن هــا حفــظ 
کافــی بــرای یافتــن  کــه دانشــجویان زمــان  گام نخســت روشــن بــود  آن هــا یــاری بخواهــم. از آغــاز 
ــه  ک ــم  کردی ــا  ــه برپ کنان محل ــا ــی از س گروه های ــن  ــتند، بنابرای ــده نداش ــا ش ــای جابج خانواده ه
بســیاری از آن هــا بچه هــا یــا همســایه های شــرکت کنندگان پژوهــش آغازیــن بودنــد. بــرای آن هــا 
کــردن شــرکت کنندگان  کاری بــرای پیــدا  یــک برنامــه آموزشــی و یــک دســتمزد بــر پایــه ســاعات 

گرفتیــم. آغازیــن در نظــر 
گاهــی پرســش  ــه آ ــا هرگون ــرد آنجــا نبــود از نشــانی ی ــر ف گ ــم و ا کردی کار را از نشــانی پیشــین آغــاز 
کردیــم،  کــه ۵0 درصــد مــردم را در همــان خانــه یــا در همــان محلــه پیــدا  می کردیــم )جالــب بــود 
گــر هیــچ اطالعاتــی نبــود، آن هــا نــزد همســایگاِن پیرامــون خانــه  کار مــا آســان تر شــد(. ا بنابرایــن 

که به بررسی دگرگونی های یک مجموعه ثابت افراد و مقایسه نظرات هر فرد در زمان های  Panel Studies .1: پژوهش هایی 
گون می پردازد. )مترجمان( گونا

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو4۵4 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

گــون،  گونا گــر هیچ کــس، آن کــس یــا خانــواده  را بــه یــاد نمــی آورد، بــه ســازمان های  می رفتنــد. ا
کلیســاها، پاتوق هــای محلــی و جاهــای دیگــر محلــه مراجعــه می شــد. همچنیــن پوســترهایی 
کنیــم"  کــه روی آن هــا نوشته شــده بــود "مــا دوبــاره می خواهیــم شــما را پیــدا  کردیــم  درســت 
ــد ویرایــش  ــر روی جل ــه ب ک ــه  ــه روی آن  یــک عکــس ســال 1969 از مــن در میــان نقاشــی محل ک
کتــاب را دیــده  کــه برخــی از آن هــا ایــن  کتــاب مــن چاپ شــده بــود )چــون می دانســتم  پرتغالــی 
کــردن در ایســتگاه های  گهــی  بودنــد( و نشــانی دفتــر و شــماره تلفــن مــا چــاپ شــده بــود. مــا بــا آ
رادیویــی محلــی و روزنامه هــای محلــی، پیونــد شــرکت کنندگان آغازیــن را بــا خــود تــا انــدازه 

ــود. کوشــش ها انــدک ب گرچــه دســتاورد ایــن  ــم.  ممکــن آســان تر نمودی
کــه توانســتیم دوبــاره  کســانی  آنچــه مــا آموختیــم: از موفقیــت خــود شــگفت زده شــدیم. درصــد 
داشــتیم،  پایین تــری  چشمداشــت  محله هــا  همــه  از  کــه  محلــه ای  در  کنیــم  پیــدا  را  آن هــا 
کــه امیــد باالتــری  کــه در ســال 1970 تخلیه شــده بــود( و درجایــی  کومبــا  باالتــر از همــه بــود )کاتا
کــه نیمــی از مصاحبه شــوندگان آن   کســیاس  داشــتیم، پایین تریــن دســتاورد بــه دســت آمــد )کا
ــوان شــبکه های اجتماعــی  ــه ت ــد(. ســپس دریافتیــم چرایــی ایــن موضــوع ب ــک زمیــن بودن مال
گرفتــن آب، بــرق،  گروهــی بــرای  کشــمکش های  کومبــا در  کاتا کنان  نویــن بــاز می گــردد. ســا
ــم  ــه علیرغ ک ــد  ــرده بودن ک ــارزه  ــه مب ــر تخلی ــرانجام در براب ــا و س ــنگفرش خیابان ه ــت، س بهداش
کــه در لوتیامنتوهــا  کســانی  جدایــی جغرافیایــی، پیوندهــای نیرومندتــری بــا یکدیگــر داشــتند. 
گروهــی بــرای خدمــات شــهری شــرکت نکــرده بودنــد، ســازمان های  کشــمکش های  بودنــد در 
اجتماعــی چندانــی برپــا نکــرده بودنــد و بنابرایــن همســایگان خــود را به خوبــی نمی شــناختند. 
پیونــد  در  آن هــا  بــا  شــمارکمی  می شــد،  جابجــا  ازآنجــا  بیــرون  بــه  خانــواده ای  هنگامی کــه 
کــرده  می ماندنــد. افــزون بــر ایــن، بســیاری از نام هــا و شــماره  خیابان هــا در ایــن محله هــا تغییــر 
ــود. فاوالهــا خاطــرات زندگــی را حفــظ  ــر  شــده ب ــود و حتــی نام هــای برخــی از محله هــا نیــز دگ ب

ــه در جاهــای دیگــر نیســت. ک می کننــد، چیــزی 
کــردن دوبــاره  کــه مــا در پیــدا  ایــن پدیــده،  نتایــج آمــده در اینجــا را روشــن می کنــد. روشــن اســت 
کامیابــی بســیار بیشــتری داشــتیم، چــون نه تنهــا نام هــای خانوادگــی آن هــا را داشــتیم  رهبــران، 

بلکــه آن هــا شناخته شــده تر بودنــد.

که از دنیا رفته بودند  مصاحبه شوندگان آغازین 
ــد، پیــدا  ــه از دنیــا رفتــه بودن ک ــواده بســیاری از شــرکت کنندگان آغازیــن را  توانســتیم جــای خان
کردیــم  گفتگــو  کــه بــا همســر و فرزنــدان بزرگ تــر آن هــا  کــه مــا انجــام دادیــم ایــن بــود  کاری  کنیــم. 
کنیــم و ماتریــس  کار، تحصیــل، خانوادگــی و ســالمت آن هــا را بازســازی  کارنامــه ســکونت،  تــا 
گرچــه، مــا نمی توانســتیم در ایــن مــوارد پرسشــنامه   ــه فرجــام برســانیم. ا ــی را ب تاریخچــه زندگ
ــتی از  ــم و به درس گنجاندی ــدی  ــل بع ــت مان در نس ــدان را در فهرس ــه فرزن ــی هم ــم ول ــه کار ببری ب

ــم. کردی ــری  ــا نمونه گی آن ه
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شناسایی مردم جابجا شده
در فرآینــد مصاحبــه، مــا بــه یــک چالــش بــزرگ پــی بردیــم. هنگامی کــه ســازگاری داده هــای 
کــردن پیامدهــا،  کدگــذاری و دیجیتالــی  برداشــت از تاریخچــه  زندگــی و پرسشــنامه  ها را پیــش از 
گفتگــو  کــه بــا او  کــه برخــی از اطالعــات بــا پرونــده شــخص اصلــی  چــک می  کردیــم، دریافتیــم 
شــده بــود، هم خوانــی نداشــت. برخــی در ســن اشــتباه داشــتند و نمی توانســتند در نمونــه 
گنجانــده شــوند؛ برخــی دیگــر زادگاه مــادر یــا پــدر آن هــا بــا داده هــای مــا هم خوانــی  اصلــی 

نکته هــا. ازاین دســت  و  نداشــت 

کــه شــناخت نادرســتی از پاســخ دهندگان داشــته ایم،  رویکــرد مــا: هنگامی کــه پــی بردیــم 
کلیــدی  کردیــم و از متغیرهــای  رمزگــذاری را نگــه داشــتیم و هــر فــرد شناسایی شــده را بازبینــی 
کــه  کــه نادرســت شناسایی شــده بودنــد را یافتیــم  کــس  بــرای بازشناســی بهــره بردیــم. مــا 4۵ 
گرفــت: 1( از  همگــی، هــم نــام پاســخ دهنده آغازیــن بودنــد. دو ویرایــش در روش مــا شــکل 
تــا درســتی  گی هــای ســال 1969 ســود بردیــم  داده هــای به دســت آمده از ماتریس هــای ویژ
اطالعــات   )2 کنیــم،  بررســی  را  شناسایی شــده  کنــون  تا کــه  کســانی  از  هریــک  گی هــای  ویژ
گــروه میدانــی  بــه  کــه  بــه انبــوه اطالعاتــی  دیگــر بســیاری دربــاره هــر پاســخ دهنده آغازیــن 
کــه آن هــا بتواننــد در شناســایی  خــود بیشــتر دقــت  کردیــم به گونــه ای  داده بودیــم، افــزون 

.)1 کنند)نمــودار 

کــردن مصاحبه شــوندگان اصلــی میان ســال 1999 و  نمــودار 1. بازیابــی مصاحبه شــوندگان اصلــی. میــزان موفقیــت پیــدا 
ــد. ــان می ده ــد را نش ــته بودن ــه درگذش ک ــانی  کس ــدند و  ــدا ش ــده پی ــه زن ک ــانی  کس ــه؛  ــر جامع ــرای ه کل و ب 2001، در 

گرفتیــم: ایــن بازنگــری هزینــه زمانــی و مالــی فراوانــی بــرای مــا داشــت، بنابرایــن  کــه فرا آمــوزه ای 
کــه پژوهشــگران آینــده از همــان نخســت از یــک فرآینــد بازبینــی ژرف نگــر  پیشــنهاد می کنیــم 
کلیــدی )ســن و جنــس هــر فرزنــد و همچنین تاریــخ ازدواج(  بهــره ببرنــد. ســرانجام، مــا اطالعــات 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو4۵6 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

ــرو می شــدیم  ــا ناهمخوانــی  روب کــه ب کردیــم و هــرگاه  را در هــر پرسشــنامه بررســی و برابرســنجی  
مصاحبه شــوندگان را بــرای شفاف ســازی فــرا می خواندیــم.

دسترسی به محله ها و دردسر خشونت
گروه هــای  بی گمــان، بزرگ تریــن دگرگونــی  در زمــان بازگشــت بــه محله هــای شــهری، بــودن 
ــا  ــا یکدیگــر در ســتیز و درگیــر نبردهــای مســلحانه ب کنتــرل فاوالهــا ب کــه بــرای  مــواد مخــدر بــود 
پلیــس بودنــد.  ایــن خشــونت بزرگ تریــن چالــش پیــِش  روی مــا بــود و چیــره شــدن بــر آن از همــه 
دشــوارتر بــود. برجســته ترین اثــرات منفــی آن به قــرار زیــر بــود: 1( بســیاری از پژوهشــگران همــکار 
گرایشــی بــه همــکاری در ایــن پژوهــش نداشــتند  کــه از درون محلــه بودنــد(  کســانی  مــن )حتــی 
کــه یکــی از اندام هــای  گاه شــدند  کردنــد. بــرای نمونــه، قاچاقچیــان آ کار را رهــا  و بســیاری دیگــر 
ــد  ــود، هــرروز از آپارتمان هــای بســیاری بازدی کویتونگــو ب کنان پــروژه مســکن  کــه از ســا ــروه مــا  گ
کــرده بودنــد، بنابرایــن  کــه او ســخن چین پلیــس اســت و او را تهدیــد  کردنــد  گمــان  می کــرد و 
ــن  ــوندگان آغازی ــد، 2( چنــد خانــواده از مصاحبه ش کن ــری  کناره گی ــه  ــن برنام ــد از ای ــار ش او ناچ
گرفتــار شــوند از محله هــای خــود بیــرون رفتــه  از تــرس اینکــه در ایــن جنگ هــای مســلحانه 
بودنــد. برخــی  بــا این کــه همــه زندگی شــان در نوابرازیلیــا بــود ولــی بــه زادگاه  خانــواده  یــا همســر 
کــه در ایــن ســی ســال، از همــان آغــاز، در مجموعه هــا زندگــی  گریختــه بودنــد؛ برخــی دیگــر  خــود 
کــرده بودنــد از تــرس اینکــه بچه هــای آن هــا درگیــر مــواد مخــدر شــوند بــه محله  هــای دورافتــاده 
گروه هــای  کــه  کــرده بودنــد 3( هیچ کــس در درازای روز و زمانــی  رفتــه و آپارتمان هایــی را اجــاره 
بزهــکار درگیــر پیــکار مســلحانه بودنــد و یــا اینکــه پلیــس آهنــگ یــورش داشــت، تــوان پانهــادن 
کــرده بــود. 4(  کارهــای میدانــی مــا را بــا تأخیــر فــراوان روبــرو  کــه ایــن  بــه محلــه را نداشــت 
شــمار زیــادی از پاســخ دادن بــه پرســش های پیونــد دار بــا خشــونت ســرباز می زدنــد. میــزان 
پاســخ های "نمی دانــم/ یــا نمی خواهــم پاســخ دهــم" در پرســش های مربــوط بــه قاچاقچیــان، 
پلیــس یــا خشــونت، بــاالی 40 درصــد بــود، در حالی کــه در دیگــر پرســش ها ایــن پاســخ نزدیــک 
از  را نمی گفتنــد چــون  یــا جــای بچه هایشــان  نــام  بــه 10 خانــواده حتــی  نزدیــک  بــود.  صفــر 

گروه هــای قاچــاق مــواد بیــم داشــتند. ــا  درافتــادن ب

کــی دارد و ایــن بیــم را به راســتی  کــه پژوهــش مــا ســویه های بیمنا رویکــرد مــا: مــا دریافتیــم 
ــران  ــا از راه رهب ــه محله ه ــی ب ــرای دسترس ــم ب کردی کوشــش  ــیارانه  ــا هوش ــم. م ــان خریدی ــه ج ب
مــواد مخــدر در  )کــه بیشــتر آن هــا به وســیله ســردمداران  کنیــم  گفتگــو  انجمن هــای ســکنه 
گماشــته شــده بودنــد( و بــرای امنیــت همــه اندام هــای تیــم هویــت آن هــا را  جایــگاه رهبــری 
کــه دربرگیرنــده یــک تی شــرت فیــروزه ای  بشناســانیم. بــه هــر پژوهشــگر ابزارهایــی داده شــد 
کــه عکس  گردنشــان می انداختنــد  کــه دور  کارت شناســایی  کالن شــهرها1؛ یــک  روشــن بــا لوگــوی 
کــه  پژوهشــگر، نــام پژوهــش، نــام پژوهشــگر، تلفــن دفتــر را در خــود داشــت؛ همچنیــن نامــه ای 

1. Mega-Cities
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کــرده بــودم و پژوهــش را توضیــح مــی داد و مصاحبه کننــده را به عنــوان بخشــی از  مــن امضــا 
گــروه پژوهــش معرفــی می کــرد. هــر بامــداد بــه مصاحبه شــوندگان زنــگ می زدیــم تــا بپرســیم 
گفتگــو   گفتگــو امــن اســت و هنگامی کــه دل آســوده می شــدیم بــرای  کــه آیــا اوضــاع بــرای آمــدن و 

می کردیــم. زمان بنــدی 

کــه چیزهــای غیرمنتظــره روی  گرچــه دقــت می کردیــم ولــی دریافتیــم  گرفتیــم:  کــه فرا آمــوزه ای 
به صــورت  مصاحبه کننــدگان  کــه  می کنیــم  پیشــنهاد  آینــده  پژوهش هــای  بــرای  می دهــد. 
بماننــد  نزدیــک  پیونــد  ناظــران میدانــی در  بــا  گفتگــو  زمــان  و در  دونفــری فرســتاده شــوند 

کار را بســیار آســان تر می کنــد(.1 ایــن  )تلفن هــای همــراه امــروز 

کردن پرسشنامه کامل 
کارآمــد، ســنگ بنــای پژوهــش آغازیــن مــا بــود و در پژوهــش تــازه هــم بــه  یــک پرسشــنامه 
ــود. هنگامی کــه  کــردن پرسشــنامه ب ــه روز  ــود. یکــی از نگرانی هــای مــا ب ــاارزش ب ــدازه ب همــان ان
کردیــم  کردیــم، درون مایــه، زبــان و ســاختار تئوریکــی پایــه آن را موشــکافی  پرسشــنامه را طراحــی 
کشــیده شــده بودنــد  گفتگوهــای آزاد پیــش  کــه به تازگــی در  کــه برخــی زمینه هایــی  و دریافتیــم 
کــه برجســته ترین آن  زمینــه خشــونت بــود. افــزون بــر ایــن، برخــی  در پرسشــنامه آغازیــن نبــود 
کــه در پژوهــش تــازه برجســته بودنــد، در پژوهــش  جســتارها ماننــد پیکــر و توانایــی خانــواده 
کهنــه و  گان  پیشــین مــا بــا ریــزگان چندانــی پوشــش داده نشــده بــود. برخــی از عبــارات و واژ
کــه بتوانــد  نابجــا بــه نظــر می رســیدند. چالــش  مــا تجدیدنظــر در ابــزار پژوهــش بــود به گونــه ای 
کنــون و همچنیــن میــان پژوهــش مــا و  ــرای هــم ســنجی میــان آن زمــان و ا کارســازی ب زمینــه  
دیگــر پژوهش هــای تــازه در ایــن زمینــه )ماننــد پژوهــش طولــی مــوزر2 دربــاره پاســخ  خانواده هــا 

ــاره پویایــی و جابجایــی اجتماعــی( فراهــم آورد.3 گراهــام درب بــه فقــر و نوشــته بیردســال و 

کردیــم و  ک  رویکــرد مــا: پــس از بررســی، بخــش نوگرایــی نگــرش را از پرسشــنامه آغازیــن پــا
کردیــم تــا پرســش ها روشــن و قابــل درک باشــند و بخش هــای فراوانــی  گان و عبــارات را بــه روز  واژ
را ماننــد بخشــی دربــاره خشــونت و ماتریســی از ترکیــب و ســهم خانــوار بــه همــراه اطالعــات 

کشــتن  کســانی بــرای بازســازی مشــارکتی تاریــخ بــودم نزدیــک بــود خــود را بــه  کــه در نوابرازیلیــا چشــم به راه  1. در یــک روز آفتابــی 
کــه چشــم به راه مــردم بــودم بــر آن شــدم چنــد عکــس  دهــم. ایــن دیــدار در روز یکشــنبه در انجمــن ســکنه برگــزار شــد و مــن همچنــان 
کــرده بــودم، بگیــرم ولــی مــردان جــوان خشــمگین بــه زور اســلحه می خواســتند  کــه ســی ســال پیــش از آن هــا عکاســی  از جاهایــی 
کــه درراه رفتــن بــه نشســت بودنــد  کنان  گرفتــه بــودم. دو تــن از ســا دوربینــم را بگیرنــد. مــن نادانســته از مناطــق ممنوعــه عکــس 
ــم  ــه به جــای دوربیــن تنهــا فیل ک ــرد  ک کنان رفتیــم و سرپرســت انجمــن آن هــا را متقاعــد  ــه انجمــن ســا ــا ب ــد و م کردن ــری  میانجی گ
کــه شــتابان بــا  گروهــی از آن هــا در پایــان نشســت همچنــان منتظــر مــن بودنــد و مــن ناچــار شــدم  دوربیــن را بگیرنــد. بااین وجــود، 

کســی از آنجــا بــروم. تا
2. Moser
3. Moser, Caroline, Confronting Crisis: A Comparative Study of Household Responses to 
Poverty and Vulnerability in Four poor Urban Communities.(Washington, DC: The World 
Bank, 1996).
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ــان جابجایــی اجتماعــی  ــم. همچنیــن نردب ــوار را افزودی ــاره الگوهــای هزینــه ای خان بیشــتر درب
کاربردیــم. پیامــد آن  افــزون بــر ماتریــس  گراهــام پیشنهادشــده بــود را بــه  کــه از ســوی بیردســال و 
تاریخچــه زندگــی، یــک پرسشــنامه بســیار بلنــد بــا 124 پرســش بــود و پاســخ دادن بــه آن بیــش 
کــردن پرسشــنامه شــرکت کنندگان آغازیــن بردبــاری و  از دو ســاعت بــه درازا می کشــید. در پــر 
شــکیبایی بیشــتری داشــتند ولــی نســل فرزنــدان آن هــا بیشــتر تــاب و بردبــاری خــود را از دســت 
ــم  کار را نکردی ــن  ــی ای ــم ول کنی ــر  کوتاه ت ــل دوم  ــرای نس ــه آن را ب ک ــتیم  ــا می خواس ــد. م می دادن

کاهــش توانایــی مقایســه پذیــری آن بودیــم. کــه نگــران  چرا

نکردیــم  اســتفاده  بلنــدی  چنــدان  پرسشــنامه  از  بــار  ایــن  گرچــه  گرفتیــم:  فرا کــه  آمــوزه ای 
گرفتــن  از  پــس  آغازیــن،  نــگاه داشــتیم. در پژوهــش  را  بــاارزش هــر بخــش  گزیده هــای  ولــی 
نتایــج پیش آزمــون نخســت پرسشــنامه، دومیــن پیش آزمــون را روی آن انجــام دادم و شــاید 
گفتگوهــای خود پی بردیــم هنگامی که  کار را انجــام می دادیــم. در رونــد  می بایســتی دوبــاره ایــن 
ازدســت داده ایم؛  را  درســت  پذیــری  مقایســه  تاانــدازه ای  کرده ایــم  بازنویســی  را  پرســش ها 
ــا انــدازه  گام ســوم بــه پرسشــنامه آغازیــن برگشــتیم و ت ــرای نمونه هــای تصادفــی در  بنابرایــن ب

کــه نگه داشــته بودیــم دوبــاره افزودیــم. ممکــن همــه ســؤاالتی را 

پیشنهاد یک پرسشنامه زمینه ای
کــرده  کــه بــرای پژوهــش آغازیــن طراحــی  یــک پرسشــنامه زمینــه ای را بــر پایــه ی پرسشــنامه ای 
کردیــم و آن را بــرای ســالمندان محلــه و رهبــران آغازیــن بــه کار بردیــم. ایــن   بودیــم، آمــاده 
پرسشــنامه بــرای پژوهــش دوم بســیار مشکل ســاز بــود، چــون هریــک از پاســخ دهندگان دیــدگاه 
دیگــری دربــاره سرگذشــت محلــه داشــتند و رویدادهــای ناهمگونــی را به عنــوان رویداد برجســته 
ــا  ــا نتوانســتیم حتــی ب ــه م ک ــود  ــودن، چالش هایــی ب ــر ب ــد. پیوســتگی و باورپذی ــاد می آورن ــه ی ب
ــرده می شــد  ــزارش  روزنامه  هایــی از آن زمــان )از فاوال هــا به نــدرت در روزنامه هــا نامــی ب گ ــاری  ی
کتاب هــا و پایان نامه هــا نیــز  ــر آن هــا چیــره شــویم.  کــه از میــان بــرده می شــدند( ب به جــز زمانــی 

کمکــی نکردنــد.

گروهی  گذشــته هــر محلــه و بررســی زمــان رویدادهــا بــه یک یــادآوری  رویکــرد مــا: بــرای بازســازی 
گذشــته هــر محلــه را بــر پایــه ی داســتان های  نیــاز داشــتیم. مــا نمی خواســتیم رویدادهــای 
کنان را بیــرون می کشــیدیم. بــر آن شــدیم  شــخصی مــردم بپذیریــم، بلکــه نقطــه نظــرات ســا
ــان  ــای ناهمس ــه در آن اعض ک ــدادی  ــم، روی ــه کار ببری ــریع )DRP( را ب ــارکتی س ــازی مش ــه بازس ک
کننــد. یــک جــدول زمانــی  گروهــی دیــدگاه خــود را روشــن  ــا به طــور  گــرد هــم  آوردیــم ت محلــه را 
کــه از 1920 آغازشــده بــود و  کلیــدی  کــه تاریخ هــای  بــزرگ را بــر سرتاســر یــک دیــوار چســباندیم 
کــه شــرکت کنندگان رویدادهــای هــر ســال  و  کنــون را نشــان مــی داد. برنامــه ایــن بــود  تــا 1968 و ا

کننــد. ــد هســتند را پــر  ــد در پیون کــه احســاس می کردن رویدادهایــی را 
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کــه  شــد  خواســته  آن هــا  از  و  داده  شــد  شــرکت کنندگان  بــه  یادداشــت  برچســب  برگه هــای 
گذشــته محلــه خــود را روی  آن هــا بنویســند و در جــدول زمانــی  برجســته ترین رویدادهــای 
گــون ماننــد خدمــات شــهری،  گونا بچســبانند. آن هــا بــه رویدادهــای پرشــماری از زمینه هــای 
مــواد مخــدر و خشــونت، بالیــای طبیعــی، رویدادهــای برجســته سیاســی و غیــره  مســکن، 
درمی گرفــت.  درســت  نام هــای  و  تاریخ هــا  دربــاره  فراوانــی  بحث وجــدل  بودنــد.  اشــاره کرده 
مــا یادداشــت برداری می  کردیــم، نشســت را فیلم بــرداری می کردیــم و ســرانجام نوشــته های 
ــرای نوشــتن سرگذشــت محله هــا  یادداشــت برداری  و برگه هــای یادداشــت شــرکت کنندگان را ب

می بردیــم. بــه کار 

گرفتیم: مردم بهتر می دانند و باهم بسیار بیشتر می دانند. که فرا آموزه ای 

یادآوری
کــه در چرخه هــای زمانــی بلنــد انجــام  شــده اند،  یکــی از دشــواری های بــزرگ در پژوهش هایــی 
ــا افزایــش ســن بیشــتر  کــه ایــن چالــش ب گزینشــی آن اســت  کســان و ماهیــت  خطــای یــادآوری 
اعضــای نمونــه آغازیــن مــا بدتــر شــده بــود. یــادآوری، پیوســته رو بــه بازســازی شــدن اســت و مــا 
کــه بــا ریــزگان درســت، دگرگونی هــای مســکن، شــغلی و تحصیلــی خــود  از همــگان می خواســتیم 
کوشــش  برای آشــکار ســاختن  گذرانــده بودنــد را بــه یــاد بیاورنــد. انگیــزه مــا  کــه در ایــن ســی ســال 
گــون و روش رودررویــی آن هــا بــا  گونا فــراز و نشــیب های زندگــی بســیاری از مــردم در نســل های 
کار دشــواری اســت. کدگــذاری و تجزیه وتحلیــل ایــن داده هــا به راســتی  گــردآوری،  بحران هــا بــود. 

کــه جــدول سرگذشــت زندگــی به عنــوان یــک نقطــه آغــازی در مصاحبه ها  رویکــرد مــا: پــی بردیــم 
کنــار هــم نشســته  کــه در  کــرد و مصاحبه کننــده و مصاحبه شــونده را برانگیزانــد  کار  به خوبــی 
کننــد. یــک زمینــه ماننــد  ــا پس وپیــش رفتــن در جــدول زمــان، دگرگونی هــا را باهــم روشــن  و ب
کنــد و  زاده شــدن یــک فرزنــد، می توانــد زمینه هــای دیگــر ماننــد جــای ســکونت را یــادآوری 
گونــی شــغل  همچنیــن، جابجایــی بــه یــک جــای ســکونت تــازه می توانســت مــواردی چــون دگــر 
ــه از روش  ک ــود  ــش ب ــارکتی لذت بخ ــن مش ــک تمری ــن  ی ــد. ای کن ــده  ــاد زن کار را در ی ــتن  ــا نداش ی
کاهــش دهــد. چالــش  ترکیبــی بهــره بردیــم تــا لغزش هــا و اشــتباه های یــادآوری و حافظــه را 
ــه دگرگونی هــای  ــژه اینکــه چگون کنیــم، به وی ــه داده هــا را تفســیر  ــه چگون ک ــود  ــا ایــن ب واقعــی م
کنیــم؛ بنابرایــن، ســال رویدادهــای زندگــی )دربرگیرنــده همــه  درســت در چرخــه زندگــی را روشــن 
تاریخ هــای مهــم( و ســن شــخص در تفســیر از هــردو پویــش روبه پیشــرفت و روبــه افــت در نظــر 

گرفتــه شــد.
کــه بســیاری از دگرگونی هــا، زندگــی  ــا ایــن واقعیــت دســت به گریبان بودیــم  افــزون  بــر ایــن، مــا ب
کــردن فــاوال و رفتــن بــه محلــه ای در پیرامــون،  را نــه بهتــر می کنــد و نــه بدتــر. بــرای نمونــه، رهــا 
کــه  کســی به گزینــش  کنیــد  گام روبه پیشــرفت به حســاب آیــد )تصــور  همیشــه نمی توانــد یــک 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



ک در سکونتگا های غیررسمی ریودوژانیرو460 فاوال: چهار دهه زندگی بیمنا

خــودش جایــی را رهــا نکــرده اســت بلکــه از روی تــرس از خشــونت رفتــه اســت و در مــکان جدید، 
کار رســمی بــه  گوشه نشــین یافتــه اســت(. همچنیــن جابجایــی از یــک  خــود را به شــدت تنهــا و 
ــدازه  کنیــد شــخص همــان ان ــه افــت انگاشــته نمی شــود )فــرض  گامــی روب ــًا  کار غیررســمی الزام
ــا بیشــتر را در بخــش غیررســمی بــه دســت مــی آورد و آزادی و آســایش بیشــتری دارد(.  درآمــد ی

کــه مــا در تفســیر داده هــای خــود مدنظــر قراردادیــم. این هــا برخــی از زمینه هایــی هســتند 

کــه داده هــا هرچــه پربارتــر و بــه واقعیــت نزدیک تــر باشــند،  گرفتیــم: دریافتیــم  کــه فرا آمــوزه ای 
رســیدن بــه نتیجه گیری هــای ســاده یــا یافتــن الگوهــای پیوســته ســخت تر خواهــد بــود. در پرتــو 
کیفــی و داســتان های شــخصی اهمیــت بیشــتری در تفســیر یافته هــا  ایــن واقعیــت، داده هــای 

کردنــد. پیــدا 

لغزش و سوگیری
کامیابــی  درحالی کــه یافتــن جــای زندگــی بیــش از یک ســوم نمونــه آغازیــن پــس از ســه دهــه یــک 
ــود،  ــه جــای آن هــا پیــدا نشــده ب ک ــه شــاید دو ســومی  ک ــود  ــی ایــن بیــم ب ــه چشــم می آمــد ول ب
چهــره سراســر ناهمســانی از رونــد زندگــی بهتــر یــا بدتــر را نشــان دهنــد و بــه همیــن دلیــل تعمیــم 
کــژی طبیعــی ایــن واقعیــت   یافته هــا شــدنی نباشــد. بــه ایــن بیــم چشــمگیر از ســوگیری و خطــا، 

گــروه آغازیــن بودنــد. کــه یافتــه بودیــم، جوان ترین هــای  کســانی را  کــه  را نیــز افزودیــم 

گــروه را بــا به کارگیــری داده هــای  کوشــش بــرای آشــکار ســاختن لغــزش خــود ســه  رویکــرد مــا: در 
زمانــی  دوره  دو  هــر  در  کــه  زنــده  آغازیــن  شــرکت کنندگان   )1 کردیــم:  مقایســه   1969 آغازیــن 
کــه مــا سرگذشــت   پرسشــنامه ها را پرکــرده بودنــد، 2( مصاحبه شــوندگان آغازیــن فوت شــده ای 
کــه نتوانســتیم پیــدا  کــرده بودیــم و 3( همه کســانی از پژوهــش آغازیــن را  زندگی شــان را بازســازی 
کــه مــا را  کمابیــش همگــن را یافتیــم  گــروه  کنیــم. بــا توجــه بــه ســن و جایــگاه اجتماعــی، مــا ســه 
کــه مــا یافتیــم  گروهــی  کردنــد. در میــان  از یافتــن یــک نمونــه تاانــدازه ای قابــل اعتمــاد آســوده 
گرایــش به ســوی درآمــد خانوادگــی باالتــر، دسترســی بیشــتر بــه خدمــات، بچه هــای  اندکــی 
ــد.  ــمگیر نبودن ــانی ها چش ــن ناهمس ــی ای ــود ول ــان ب ــا اجتماعاتش ــتر ب ــی بیش ــتر و یکپارچگ بیش
کــه پیــدا  کســانی  کــه در چنیــن محله هایــی مانــده بودنــد و یــا  کســانی  کــه آیــا  جــای پرســش بــود 
ــا  ــد و ی ــد ازآنجــا برون ــه نتوانســته بودن ک ــد  کامــی بودن کســان نا ــود،  کردنشــان از همــه آســان تر ب

کننــد. کــه نتوانســته بودنــد خــود را از مــردم محــل پنهــان  کامیاب هایــی بودنــد 
ــه  ــا را یافت ــای آن ه ــه ج ک ــن  ــرکت کنندگان آغازی ــه ش ــا هم ــای ژرف ب گفتگوه ــا  ــم ب کردی ــش  کوش
ــال،  ــزوا1، نات ــوآو پ ــه ج ــفرهایی ب ــور س ــه ایــن منظ ــم. مــن ب ــخ دهی ــه ایــن پرســش پاس ــم ب بودی
گــر تنهــا یــک یــا دو نفــر در  برازیلیــا، بلــو هوریزنتــه، ســائوپائولو و پورتــو آلگــره داشــتم حتــی ا

اینجاهــا بودنــد.

1. Joao Pessoa
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کارهــا مــا هیــچ دریافتــی از ســختی زندگــی  کــه بــدون ایــن  گرفتیــم: آموختــم  کــه فرا آمــوزه ای 
کــه فقــر در آنجــا چــه انــدازه می توانــد ژرف باشــد. برخــی  در روســتا نداشــتیم و نمی دانســتیم 
کردنــد دوبــاره بــه مناطــق خــود  کار و راهــی بــرای بقــاء پیــدا نکردنــد فاوالهــا را رهــا  پس ازاینکــه 
ــزرگ باشــند.  ــی شــهر ب ــا بخشــی از زندگ ــاره برگشــتند ت گروهــی خســته شــدند و دوب بازگشــتند؛ 
کامیــاب شــدند، بــه دیگــر اعضــای خانــواده پیوســته و توانســتند مغــازه و  کــه ماندنــد و  آن هایــی 
کم هزینــه ای را بــا درآمــد بازنشســتگی و مســتمری  کســب وکاری راه بیندازنــد و یــا اینکــه زندگــی 

بگذراننــد.

ــم  کردی ــی نتوانســتیم انجــام دهیــم: برنامه ریــزی  ــرده بودیــم ول ک ــه برنامه ریــزی  ک کارهایــی 
ح نیمــه تجربــی ارزیابــی اثــرات  ح پژوهــش بیفزاییــم: 1( یــک طــر کــه دو عنصــر دیگــر را بــه طــر
ک ســازی فاوالهــا و 2( مطالعــه فاوالهــای جدیــد و بخش هــای  سیاســت های بهســازی و پا

ــی. ــش غرب ــان در بخ پنه
کــه  برگزینیــم  آزاد  کنتــرل  گــروه  یــک  به عنــوان  را  فاوالهایــی  کــه  بــود  ایــن  ایــده  نخســتین 
کــرده بودیــم داشــته  کــه مــا بررســی  سرگذشــت اقــدام سیاســی ناهمســانی را از ســکونتگاه هایی 
کنان محله هــای  کنان آن محله هــا را بــا زندگــی ســا باشــند. ســپس مــا می توانســتیم زندگــی ســا
کــه یــک فــاوالی بخــش  ــه مــا می خواســتیم  ــرای نمون کنیــم. ب آغازیــن پژوهــش خــود مقایســه 
کومبــا )در ســال 1968( باشــد را  کاتا ک ســازی نشــده و تاانــدازه ای هماننــد  کــه پا جنوبــی را 
کــه  کنیــم و یــک فــاوال در بخــش شــمالی هماننــد نوابرازیلیــا )در ســال 1968( را بیابیــم  گزینــش 
گرفتــه باشــد. برنامه هــای بهســازی دولــت در آن اجراشــده باشــد و از پروژه هــای دیگــر نیــز بهــره 

کــه بــا نگاهــی بــه فاوالهــا و لوتیامنتوهــای تازه تــر در بخــش غربــی، آن هــا را  گام پایانــی ایــن بــود 
کــردم،  کــه مــن در نخســتین پژوهــش، آن هــا را بررســی  ــا فاوالهــای بخــش شــمالی و جنوبــی  ب
گام پایانــی، زمــان و بودجــه مــا  کنیــم. پیــش از دســت بــه کار شــدن بــرای ایــن دو  مقایســه 
پایــان یافــت ولــی مــن همچنــان امیــدوار بــه دیــدن پیامدهــای آن و همراهــی بــا دانشــجویان یــا 

کــه خواهــان بررســی آن هســتند. همکارانــی هســتم 
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پیوست 2
چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی موفقیت

ابعاد و همبستگی های پویایی روبه پیشرفت
باوجوداینکــه بیشــتر شــرکت کنندگان پژوهــش آغازیــن و نســل دوم و ســوم آن هــا، پیشــرفت 
درخــور توجهــی در بهبــود زندگــی  خــود داشــتند ولــی تنهــا شــمار اندکــی از آن هــا موفــق بــه ورود 
بــه منطقــه مرفــه جنــوب شــهر شــدند و یــا مشــاغل رســمی حرفــه ای یافته انــد. از همــه 883 نفــر 
در هــر ســه نســل، تنهــا شــش نفــر از شــرکت کنندگان آغازیــن، 13 تــن از فرزنــدان و 3 تــن از نوه هــا 
گرفته شــده،  کســی بی مصــرف و نادیــده  کــه به جــای  توانســته اند بــه ســطحی در زندگــی برســند 

جنتــه یــا آدم حســابی بــه شــمار آینــد.
کردنــد؟ آیــا بــه دلیــل شــانس و پیش آمــد بــود یــا الگوهایــی  ایــن شــمار انــدک چگونــه پیشــرفت 
افزایــش داد؟  را  کامیابــی آن هــا  کــه احتمــال  بــود  یــا رفتارهــای آن هــا  گی هــا، نگــرش   در ویژ
گــروه ســنجید؟ کل  چگونــه می تــوان پنــداره "پیشــرفت" یــا رســیدن به"موفقیــت" را نســبت بــه 
کــه عضــو تیــم  کومبــا  کاتا کن  کــه موفــق شــده اند، می توانیــم آن ســا کســانی  در فکــر دربــاره 
بندیتــا  درس می خوانــد،  پزشــکی  دانشــکده  در  کنــون  ا کــه  پســرش  و  شــد  برزیــل  المپیــک 

گرفــت. را در نظــر  یــا دیگــر ســتاره های ورزشــی و موســیقی  پلــه و  بابیلونیــا1،  از  داســیلوا 
از آنجایی کــه پیامدهــای موفقیــت فراتــر از ســنجه درآمــد ســرانه خانــواده اســت، روش ســنجش 
ــا پایــگاه  کــه ب ــا بــه مــوارد زیــر رســیدم: 1( پویایــی و جابجایــی اقتصــادی  کــردم ت ــاز  موفقیــت را ب
کــه بــا رفتــن  اجتماعــی - اقتصــادی و درآمــد فــردی ســنجیده می شــود، 2( پویایــی جغرافیایــی 
کــه بــا شــهروندی/  از فاوالهــا بــه محله هــای قانونــی ســنجیده می شــد، 3( پویایــی سیاســی 
کــه بــا رؤیاهــا، رضایــت و پویایــی نســبی  مشــارکت ســنجیده می شــد، 4( تحــرک روان شــناختی 

گــون ســنجیده می شــد )شــکل1 پیوســت 2(. گونا گروه هــای مرجــع  ــا  دریافتــه در مقایســه ب
عوامــل  ایــن  میــان  برهم کنــش  نشــان دهنده  تحلیلــی  ایــن چارچــوب  از  برآمــده  یافته هــای 

1. Babylonia
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اســت و اینکــه چگونــه ایــن برهم کنش هــا می تواننــد در یــک پیوســتار مارپیچــی روبــه بــاال، 
و  و سیاســی  پویایــی، مشــارکت مدنــی  بــا  را  و درآمدهــا  اجتماعــی  اقتصــادی  شــاخص های 

دهــد. پیونــد  خوش بینــی 
کــه چــه چیــز برون رفــت از فقــر و محرومیــت  پرســش  بنیــادی ایــن رویکــرد تحلیلــی ایــن بــود 
را موجــب می شــود و چــه عوامــل )درونــی و بیرونــی( بــر بخــت موفقیــت فــرد اثــر می گذارنــد؟ 
ایــن چارچــوب تحلیلــی )شــکل 1 پیوســت( یــک روش نظام منــد بــرای بررســی پیونــد میــان 
"داده هــا"، بــرای نمونــه متغیرهــای مســتقلی چــون ســن، جنســیت، نــژاد، تبــار و ترکیــب خانــوار 
و "دیــدگاه"1 و نگرش هایــی چــون بــاور بــه سرنوشــت، خوش بینــی، پویایــی؛ ســرمایه  اجتماعــی 

ــه از پیامدهــای موفقیــت اســت. گون و پنــج 

کاوی داده های پنج مقیاس سنجش پیامدها شکل 1. چارچوبی برای وا

کامیابــی و موفقیــت در ابعــاد بی شــمار  کــه نتایــج  نخســتین نکتــه در نمــودار بــاال ایــن اســت 
دو  به عنــوان  درآمــد  و  اقتصــادی  اجتماعــی-  پایــگاه  یــا  وضعیــت  شــاخص  تعریف شــده اند. 
مکانــی،  یکپارچگــی  از  نشــانه ای  به عنــوان  فــاوال  از  خــروج  اقتصــادی؛  موفقیــت  از  جنبــه 
شــهروندی به عنــوان مقیــاس یکپارچگــی سیاســی و رضایــت همچــون مقیاســی از رفــاه درک 
ــر  ــت را در براب ــای موفقی ــن جنبه  ه ــک از ای ــن هری ــه م ک ــی  ــت. زمان ــده اس گرفته ش ــره  ــده، به ش
یکدیگــر آزمــودم، متوجــه رابطــه معنــادار قــوی میــان آن هــا در همــه نســل ها و هــر دو دوره زمانــی 
ــا هیچ یــک از ســنجه های دیگــر، به جــز  کــه مشــارکت سیاســی ب ــود  شــدم. تنهــا اســتثناء ایــن ب
ــا پایــگاه اجتماعــی– اقتصــادی و درآمــد، همبســتگی معنــاداری  ــا شــاخص وضعیــت ی اندکــی ب

ــد. ــی باش ــود دگرگون ــی و نب ــارکت سیاس ــن مش ــطح پایی ــت س ــه عل ــد ب ــه می توان ک ــت  نداش

1. Mindset
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کــه ســن و مرحلــه زندگــی  گی هــای هــر فــرد، دریافتیــم  ــا ویژ در جســتجوی الگوهــای پیوســته ب
کــه  کســانی  ــان و  کــه جوان ــر نگرش هــا و سمت وســوی مــورد انتظــار او اثرگــذار اســت  یــک فــرد ب
کار هســتند را یــاری می دهــد؛ مــرد بــودن )خانــواری بــا سرپرســت مــرد( برتری هــای خــود  میانــه 
را دارد. جــوان بــودن و مــرد بــودن نیــز همبســتگی مثبتــی بــا متغیرهــای مداخله گــر ماننــد 
ــری جنســیتی،  ــه برت ــر پای ــه موفقیــت بیشــتر می انجامــد، ب ــه ب ک فعالیــت و خوش بینــی داشــت 
کــه بــرای آغــاز از برتری هایــی برخــوردار بودنــد،  کســانی  یــک "چرخــه فضیلــت"1 شــکل می گیــرد. 
کســانی  گــروه را داشــتند، درحالی کــه  ــر بقیــه  تــوان بهره منــدی از آن بــرای بهبــود نســبی در براب
کمتــری بــرای جبــران عقب ماندگــی  کمتــری داشــتند روی هم رفتــه تــوان پویایــی  کــه بخــت 

داشــتند.
ــه نظــر  ــی دارد.2 ب ــذاری اندک کم درآمدهــا، اثرگ ــروه  گ ــژاد در  ــه ن ک ــب اســت   از ســویی دیگــر، جال
گــزارش  کــه  می رســد وضعیــت اجتماعــی پاییــن، رنــگ پوســت را تحت الشــعاع قــرار داده اســت 
مصاحبه شــوندگان آن را تائیــد می کنــد:  برچســب فقــر )کــه بــه دلیــل ســکونت در فــاوال اســت( در 
که  کســانی  که  برابــر برچســب نــژاد برجســتگی بیشــتری دارد. از یافته هــای روشــن دیگــر ایــن بــود 
در ریــو متولدشــده بودنــد )نســبت بــه مهاجــران( نمــرات شــاخص اقتصــادی اجتماعــی باالتــری 
کوچک تــری  کــه خانواده هــای  کســانی  در هــر ســه دوره زمانــی )1969، 2001 و 2003( داشــتند و 

داشــتند نمــرات باالتــری در شــاخص اقتصــادی اجتماعــی، درآمــد و رضایــت داشــتند.
در  حالی کــه بــر پایــه نتایــج، مــردان سفید پوســت از همــه موفق تــر بودنــد، زنــان دورگــه )از مــردان 
ســفید و زنــان سیاه پوســت( پیشــرفت و بهبــود بیشــتری داشــتند. در زمینــه جایــگاه نخســتین، 
کنان  کاســیاس بودنــد )کــه رفــاه بهتــری در برابــر ســا کامیاب ترین هــا از بخش هــای تفکیکــی 
جنوبــی(  بخــش  میانــه  )در  کومبــا  کاتا فــاوالی  مــردم  روی هم رفتــه  ولــی  داشــتند(  فاوالهــا 
بیشــترین تحــرک و پویایــی را داشــتند. باوجوداینکــه تحصیــالت، عامــل تعیین کننــده ای در 
ــن  ــه باالتری ــطح ب ــن س ــه از پایین تری ک ــانی  کس ــی  ــود ول ــن ب ــه آغازی ــرای نمون ــت ب ــج موفقی نتای
تحصیل کرده ترین هــا  خــود  همســاالن  میــان  در  رســیده  بودنــد،  خــود  زندگــی  در  ســطح 
کم ســواد یــا بــه مدرســه نرفتــه بودنــد )در  نبودنــد، برخــی بی ســواد بودنــد و بســیاری از آن هــا 
تحــرک و پویایــی فرزنــدان و نوه  هــای آن هــا آمــوزش )به ویــژه تحصیــالت دانشــگاهی( تفــاوت 

کــرده اســت(. قابل توجهــی ایجــاد 
ــا فرجــام موفقیــت در میــان  ــد منفــی ب ــه سرنوشــت، پیون ــاور ب ــر، ب ــاره متغیرهــای مداخله گ درب
کــه بــاور داشــتند آنچــه برایشــان روی می دهــد،  کســانی  همــه نســل ها داشــت. به عبارتی دیگــر، 
کارکــردن  ــا آینــده برزیــل بــه خــدا و بخــت بســتگی دارد نــه  نتیجــه تقدیــر و سرنوشــت اســت و ی

ــت  ــت تقوی ــورد مثب ــود را از راه بازخ ــه خ ک ــت دارد  ل ــی دال ــده رویدادهای ــره پیچی ــر زنجی ــت ب ــه فضیل Virtuous Cycle .1: چرخ
کــه جامعــه شــاید در ایــن چرخــه مطلــوب  می کنــد. از ســویی پیونــد متقابــل میــان رشــد اقتصــادي و توســعه انســاني را بیــان می کنــد 

گیــرد )مترجمــان(. یعنــی توســعه انســاني بــاال  و رشــد اقتصــادي زیــاد  قــرار 
ــد  ــچ پیون ــی هی ــت ول ــتگی اس ــاال همبس ــی ب ــادی اجتماع ــاخص اقتص ــن تر و ش ــت روش ــگ پوس ــان رن ــا، می ــل نوه ه ــا در نس 2. تنه
گرفتــه شــود، همبســتگی قویــًا  کل شــهر ربــو در نظــر  گــر  معنــی داری میــان رنــگ پوســت و هــر یــک از متغیرهــای دیگــر وجــود نــدارد. ا

وجــود خواهــد داشــت.
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کــه در جســتجوی مجال هــا باشــند و احتمــال  کمتــر احتمــال داشــت  مــردم یــا حکومــت خــوب، 
گمــان موفقیــت   آن هــا  کــه یــک راهبــرد بــرای پیشــرفت داشــته باشــند و بنابرایــن  کمتــری داشــت 
ــه  ک ــرد  ــد می ک ــت را نیرومن ــه سرنوش ــاور ب ــی و ب ــود، بی ارادگ ــه خ ــش، به نوب ــن چال ــود )ای ــر ب کمت

یــک "چرخــه معیــوب"1 بــر پــا می کــرد(.2

ُکنشــگر، مشــارکت مدنــی و سیاســی؛ وضعیــت  شــکل 2. چرخــه فضیلت منــد: رابطــه مثبــت میــان پیشــرفت و شــیوه اندیشــه 
اجتماعــی و اقتصــادی و درآمــد؛ و خوش بینــی بــه آینــده.

ــارکت  ــادی و مش ــگاه اجتماعی-اقتص ــا جای ــی ب ــتگی مثبت ــده3 همبس ــه آین ــودن ب ــن ب خوش بی
ــدان مصاحبه شــوندگان آغازیــن داشــت. به کارگیــری یک رشــته  ــژه در میــان فرزن سیاســی به وی
کــه  کســانی  نســل ها  همــه  در  کــه  داد  نشــان  زندگــی  از  رضایــت  ســنجش  بــرای  پرســش ها 
بیشــترین رضایــت را دارنــد، در ســنجش خوش بینــی نیــز باالتریــن نمــره را داشــته اند. آن هــا 
زدایــش دشــواری های  بــرای  و  باشــند  بی کنــش  اینکــه  تــا  بودنــد  پویــا  کنشــگری  همچنیــن 
کوشــش  اجتمــاع یــا خانــواده خــود، به جــای اینکــه چشــم به راه بهتــر شــدن اوضــاع بماننــد، 

می کردنــد.
ــار  ــا و رفت ــبکه  ها، عضویت ه ــا و ش ــوع پیونده ــا ن ــت، ب ــی و موفقی ــرمایه اجتماع ــان س ــد می پیون
نیرومنــدی  بیرونــی  کــه شــبکه های پیوند دهنــده  کســانی  افــراد روشــن می شــد.  اجتماعــی 
داشــتند در شــاخص اقتصــادی اجتماعــی، درآمــد و مشــارکت سیاســی، نتایــج بســیار بهتــری 

کم. )مترجمان( Vicious Cycle .1: یعنی توسعه انساني پایین و رشد اقتصادي 
آیــا  و  باشــد؟  خــوب  می توانــد  دیــن  داشــتن  بــدون  انســان  آیــا  از:  عبارت انــد  سرنوشــت«  بــه  »اعتقــاد  دیگــر  پرســش های   .2

یــا خیــر؟ کننــد  کــم  را  فرزنــدان خــود  بایــد شــمار  زن و شــوهران 
ــی  ــما، زندگ ــه ش ــرو، جامع ــل ریودوژانی ــی در )برزی ــت زندگ ــد وضعی ــر می کنی ــا فک ــده، آی ــال آین ــج س ــود: در پن ــا ب ــش ها این ه 3. پرس
شــما( بســیار بهتــر، تاانــدازه ای بهتــر، تاانــدازه ای بدتــر یــا بســیار بدتــر خواهــد شــد؟ شــاخص خوش بینــی بــا دادن یــک امتیــاز بــرای 

هــر پاســخ مثبــت )تاانــدازه ای یــا بســیار بهتــر( ســنجش شــد.
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کــه شــبکه های پیونددهنــده درونــی  کســانی  در ســنجش بــا میانگیــن بــه دســت آوردنــد و 

نیرومند تــری داشــتند، نتایــج بدتــری بــه دســت آوردنــد.1
بــود.  نســل ها  میــان  آشــکاری  خشــنودی،  ناهمســانی های  و  رضایــت  چگونگــی  دربــاره 
گفتگــو شــد، همبســتگی اجتمــاع بســیار  بــا  آن هــا  کــه در نخســتین پژوهــش  کســانی  بــرای 
بــاارزش بــود ولــی بــرای فرزنــدان آن هــا ارزش چندانــی نداشــت. بــرای نســل فرزنــدان، تنهــا 
کارســاز در رضایــت بــود و بــرای نوه  هــا،  جایــگاه اجتماعــی- اقتصــادی، یــک عامــل بــاارزش و 
کــه  باارزش تریــن عامــل عبــارت بودنــد از بدهــکاری )بدهــی بیشــتر برابــر بــود بــا رضایــت بیشــتر 
ــر ســند  ــه )در براب ــی توضیــح خواهــم داد( و داشــتن ســند خان می توانــد تعجب برانگیــز باشــد ول
کــرده ام و نوه هــا را  گانــه بــود(. از آنجایی کــه مــن بــا خانواده هــا زندگــی  کــه یــک متغیــر جدا زمیــن 
خــوب می شناســم، می توانــم ایــن تناقــض آشــکار بدهــی بیشــتر بــه رضایــت بیشــتر می انجامــد 
را توضیــح دهــم. بدهــی و وام، اعتبــار مصرفــی اســت و بــرای جوانــان، مصــرف، نشــانه پرســتیژ 
گرفتــه تــا سیســتم های صوتــی،  و جایــگاه اســت. آن هــا هــر چیــزی را می خرنــد، از تلفــن همــراه 
گاهــی چندیــن برابــر  کــه دارای بهــره فراوانــی بــود و  کفــش و پیراهــن و بازپرداخت هــای فراوانــی 
کاالی خریداری شــده را می پرداختنــد. هرچــه بدهــی آن هــا بیشــتر باشــد، چیزهــای  بهــای 
بیشــتری بــرای نمایــش دادن دارنــد، دوســتان خــود را بهتــر تحــت تأثیــر قــرار می دادنــد و بــه 
گزیــر بــه پرســش های  ــر می شــدند. ایــن مــا را نا کــه در تلویزیــون می دیدنــد نزدیک ت تصاویــری 
کــرد.  بیشــتری دربــاره برداشــت همــگان از پیشــرفت خــود و ارزیابــی و دورنمــای آینــده خــود 
ــاال را تشــکیل می دهــد.  ــه ب ــه فشــرده، این یــک چرخــه فضیلت منــد و یــک مارپیــچ روب گون ــه  ب
کــه از فقــر دور  کســانی  کــه بــرای  شــکل2 پیوســت ایــن مارپیــچ روبــه بــاال را نشــان می دهــد 

می شــدند نگاشــته شــد.
کنشــگرانه و مشــارکت در زندگــی مدنــی و سیاســی(  کــه پویایــی )بینــش  یافته هــا نشــان می دهــد 
بــا درآمــد و جایــگاه اجتماعــی-  آینــده و همچنیــن  بــه  بــا خوش بینــی  نزدیکــی  همبســتگی 
گرفتــن ســن، نــژاد یــا جنســیت اســت.  اقتصــادی باالتــر دارد. درســتی ایــن جســتار بــدون در نظــر 
گرچــه مــرد بــودن، جــوان بــودن و سفیدپوســت بــودن، یــک برتــری  بــه همــراه داشــت ولــی  ا

کافــی نیســت. بــرای بــه دســت آوردن نتایــج مثبــت در پنــج ســویه موفقیــت، 

جابجایی میان نسلی موفقیت
کامیابــی و موفقیــت در زندگــی چــه انــدازه بــه موفقیــت  کــه  در اینجــا ایــن پرســش پیــش می آیــد 
گفتــه شــد(. آیــا بی ارتباطــی زادگاه، شــمار خواهــران  پدرومــادر فــرد بســتگی دارد )در فصــل 9 
ــا نتایــج متفــاوت  گونــه اجتمــاع، باورهــا، رفتارهــا و شــبکه های اجتماعــی همگــی ب ــرادران،  و ب

1. شــبکه ها بــا مجــاورت جغرافیایــی چهارتــا از نزدیک تریــن اعضــای خانــواده یــا دوســتان مصاحبه شــونده ها اندازه گیــری شــد. 
یــا اعضــای خانــواده در جامعــه مصاحبه شــونده زندگــی می کردنــد،  گــر 4-3 نفــر از دوســتان  شــبکه ی پیوند دهنــده داخلــی، ا
گرفتــه شــد؛ و نبــود شــبکه پیونددهنــده  گــر دربرگیرنــده 2-1 نفــر از دوســتان یــا اعضــای خانــواده بودنــد، »پاییــن« در نظــر  »بــاال« و ا
کــه نزدیک تریــن خانــواده و دوســتان آن هــا در بیــرون از جامعــه زندگــی می کردنــد. همــان رونــد بــرای  داخلــی بــه ایــن معنــی اســت 
شــبکه های پیونددهنــده خارجــی انجــام شــد. بــاال یعنــی 4-3 نفــر؛ پاییــن یعنــی 2-1 نفــر از اعضــای خانــواده یــا دوســتان در بیــرون 
.)1973،Granovetter( ــود ــد. همبســتگی میــان شــبکه های داخلــی و خارجــی معنــی دار و منفــی ب ــی می کردن از اجتمــاع زندگ
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کــه نتایــج بــا میــزان موفقیــت پدرومــادر از پیــش تعیین شــده اند؟ ایــن  زندگــی ازاین روســت 
ــرات  ــا، نم ــا داده ه ــمان ب ــن پرس ــودن ای ــرای آزم ــت. ب ــتی اس کاس ــام  ــک نظ ــی ی گ ــتی ویژ به راس
گرفتیــم. در ایــن راســتا بررســی  کار  جایــگاه اجتماعی-اقتصــادی پدرومــادر و فرزنــدان را بــه 
کــس تــا چــه انــدازه بــا نمــرات پــدر یــا مــادرش پیونــد دارد یــا بــا آن قابــل  کــه نمــرات هــر  کردیــم 
کمــی  کــه در فصــل 9 بازشــکافی شــد، مــا همبســتگی بســیار  پیش بینــی اســت. همان گونــه 
میــان نمــره پدرومــادر و فرزنــدان یافتیــم. چکیــده اینکــه، شــواهدی از فقــر یــا موفقیــت نســبی 
میــان نســلی وجــود نداشــت. ضرایــب بــرای هــر نــوع ســنجش پدرومــادر- فرزنــد در جــدول زیــر 

نشــان داده  شــده اند.

کــه بــا نمــرات شــاخص اقتصــادی اجتماعــی اندازه گیــری شــد )بــر پایــه مقایســه هــر  جــدول 1. جابجایــی فقــر میــان نســل ها 
فــرد بــا فرزنــدان خــودش(

درون نسلی

0/27۵مصاحبه شوندگان آغازین 1969 و 2001

میان نسلی

مصاحبه شوندگان آغازین در سال 1969 و فرزندان آن ها در 2001
مصاحبه شوندگان آغازین در 2001 و فرزندان آن ها در 2001

فرزندان در 2001 و نوه ها در 2001
مصاحبه شنوندگان آغازین در 1969 و نوه ها در 2001

مصاحبه شوندگان آغازین در 2001 و نوه  ها در 2001

0/3۵8
0/314
0/498
0/239

0/09

نکتــه: ایــن نشــان دهنده همبســتگی مثبــت ولــی ضعیــف بــرای هــر جفــت اســت. تنهــا همبســتگی پایــدار میــان جایــگاه فرزنــدان 
ــت. ــا اس و نوه ه
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