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 .1-1نظریهپردازی "حق به شـهر"

هانــری لُـــهفِور از نخســتین کســانی بــود کــه بــا درک واقعیــت آینــده گریزناپذیــر شــهری بشــر ،مســئله "حــق بــه شــهر" را
ـق بــه
بهمثابــه یــک حــق بنیــادی بــرای شــهروند امــروز نظریهپــردازی کــرد .لُـــهفِور در شــش اثــر مهــم خــود ،یعنــی "حـ ِ
شــهر" (" ،)1968از روستانشــینی تــا شهرنشــینی " (" ،)1970انقــاب شهرنشــینی" (" ،)1970تفکــر مارکسیســتی و شــهر"
(" ،)1972فضــای سیاســی" ( )1973و "تولیــد فضــا" ()1974؛ مشــخص ًا مســئله شهرنشــینی را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
در راســتای نقــد فضــای ســلطه ســرمایهداری در شــهر و نظــام برنامهریــزی بــود کــه لُــه ِفــور موضــوع "حــق بــه شــهر" را در
کتابــی بــه همیــن عنــوان ،درســت یــک ســال پــس از خیــزش جنبشهــای اجتماعــی – سیاســی در اروپــا و آمریــکا منتشــر
کــرد .ایــن کتــاب کــه یــک قــرن پــس از کتــاب ســرمایهی مارکــس بــه چــاپ رســید ،گویــا بهمنزلــه بزرگداشــت و امتــداد
ایــن اثــر نیــز محســوب میشــود .لُـــهفِور حــق بــه شــهر را "درخواســتی بــرای دسترســی تحولیافتــه بــه زندگــی شــهری"
میدانــد .بــرای لُـــهفِور ،نــه خانــه ،بلکــه شــهر اســت کــه ایجادکننــده وجــود و خودآگاهــی شــمرده میشــود (رهبــری و
شــارع پــور .)119 :1393 ،ایــن جملــه مشــهور هانــري لُـــهفِور کــه عنــوان كــرد "سرنوشــت بشــر نــه در ميــان ســتارگان و
نــه در روســتا ،بلكــه در شــهرها رقــم خواهــد خــورد" ،نشــان از درک وی از رونــد دگرگونــی ســاختار جمعیــت و اســکان در
جهــان بــود و گویــای ایــن واقعیــت کــه بایــد هرچــه بیشــتر بــر جنبههــای گوناگــون شهرنشــینی توجــه کــرد .رونــد فزاینــده
شــهری شــدن جهــان بــا منطــق توســعه ســرمایهداری جهانــی و مصالــح آن اســتوار بــود و شــهرها بهعنــوان نقــاط تمرکــز
تولیــد و مصــرف و انباشــت بــه قلــب ســرمایهداری جهانــی بــدل شــدند .جریــان تمرکــز توجــه ســرمایهداری بــر ســکونتگاه
1 - Henri Lefebvre
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هانــری لُـــهفِور از نخســتین کســانی بــود کــه بــا درک واقعیــت آینــده گریزناپذیــر شــهری بشــر و در راســتای نقــد فضــای
ســلطه ســرمایهداری در شــهر و نظــام برنامهریــزی ،مســئله "حــق بــه شــهر" را بهمثابــه یــک حــق بنیــادی بــرای شــهروند
امــروز نظریهپــردازی کــرد .بنــا بــر نظــر لُـــهفِور حــق بــه شــهر ،حــق اساســی افــراد ســاکن در شــهر چــه رســمی و چــه
غیررســمی اســت و ســاکنان شــهر بــه دلیــل سکونتشــان واجــد چنیــن حقــی جهــت تولیــد فضــای شــهر بهصــورت جمعــی و
مشــارکتی هســتند .در ایــران بــه موجــب مشــکالت اقتصــادی و تشــدید فقر شــهری در کنــار مهاجــرت روستا-شــهری ،نگرش
کاالیــی و ســرمایهای بــه زمیــن و مســکن ،کاســتیهای نظــام برنامهریــزی و غیــره اقشــارکمدرآمد بــه حاشیهشــهرها
رانــده شــدند و شــکلگیری ســکونتگاههای خودانگیختــه شــهری بیــش از پیــش افزایــش یافتــه اســت؛ اگرچــه در طــول
چنــد دهــه گذشــته (بــه ویــژه از اوایــل انقــاب) از لحــاظ قوانیــن و آییننامههــا برخــی حقــوق فقــرا در راســتای حــق بــه
شــهر بــه رســمیت شــناخته شــد امــا تــا چندســال اخیــر در عمــل اقدامــات بنیــادی صــورت نگرفــت .در ایــن پژوهــش ســعی
شــده اســت کــه بــا روشــی تحلیلی-توصیفــی چارچــوب نظــری ح3ق بــه شــهر مــرور و اقدامــات قانونی-عملیاتــی در راســتای
تحقــق مفهــوم حــق بــه شــهر لُـــهفِور در ســکونتگاههای فقیرنشــین بهویــژه ســکونتگاههای خودانگیختــه اطــراف شــهرها
مــورد بررســی قــرار گیــرد و شــرایط ایــران در ایــن رابطــه بررســی شــود.

امــروزه فقــر و در پــی آن رشــد و گســترش محــات فرودســت بــه یکــی از مؤلفههــای همــزاد توســعه شــهر بــدل شــده
و بهعنــوان مایــه مشــترک در بیشــتر شــهرها بهویــژه شــهرهای بــزرگ درحالتوســعه قابلمشــاهده اســت؛ ولــی ایــن
تهیدســتان شــهری ســاکن در بافتهــای کهــن مراکــز شــهرها و در چارچــوب ســکونتگاههای خودانگیختــه شــهرها (گاهــی
در شــرایطی بســیار نامناســب) از بســیاری از حقــوق بنیادیــن خــود ازجملــه حــق ســرپناه و مســکن مناســب برخــوردار نیســتند.
حــق بــه شــهر ،گفتمــان پردامنــهای اســت کــه از ســوی برخــی نظریهپــردازان ارائهدهنــده و تأکیــد کننــده بســیاری از
حقوقــی اســت کــه گروههــای اجتماعــی شــهری ازجملــه فقــرا نیــاز اســت کــه از آن برخــوردار باشــند تــا زندگــی شــهری
مســئوالنه و درخــور انســانی شــکل گیــرد .حــق بــه شــهر بنــا بــه گفتــه هانــری لُـــهفِور 1حــق تولیــد فضــای شــهری توســط
خــود ســاکنان شــهری و مشــارکت در امــوری اســت کــه زندگــی روزمــره آنهــا را شــکل میدهــد .درواقــع حــق بــه شــهر
یکــی از حقــوق فراموششــدهای اســت کــه ســاکنان شــهری و بهویــژه اقشــار کمدرآمــد و فقیــر شــهر از آن محــروم شــده
و خــود نیــز نســبت بــه آن بیتوجهانــد ،شــاید بــه ایــن دلیــل کــه همــواره ایــن فکــر رواج یافتــه کــه زندگــی شــهری همیــن
چیــزی اســت کــه نظــام ســرمایهداری و حکومتهــا بــرای آنهــا ایجــاد کردهانــد و بــه ایــن نحــوه زندگــی بهمثابــه تنهــا
گزینــه عــادت کردهانــد .در برابــر نظامهــای حاکــم بــر جوامــع نیــز بنــا بــر شــرایط برآمــده از نظــام جهانــی ســرمایهداری در
بیشــتر مــوارد ،نیازهــای آنــان را نادیــده میگیــرد و فضــا و زندگــی شــهری بــر مبنــای نیازهــای و اولویتهــای ســرمایهداری
شــکلگرفته و ســازمانیافته اســت .حــق بــه شــهر بهعنــوان حــق انتخــاب ،حــق اعتــراض و حــق ســازماندهی فضــا و
اجتمــاع بــر اســاس مصالــح جمعــی و عمومــی در شــهر امــروزی بهویــژه بــرای گروههــای کــم برخــوردار شــهری پیشــینه
دیرینــه نــدارد ،امــا در ســالهای اخیــر بســیار پردامنــه و گوناگــون شــده اســت .در ایــن نوشــتار کوشــش شــده آرای مربــوط
بــه حــق بــه شــهر بــا تأکیــد بــر فقــرا واکاوی و بررســی شــود.
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 1968كمــك كــرد .در ایــن شــرایط و زمــان بــود كــه هنــرى لُـــهفِور ،كتــاب انقــاب شــهرى را نوشــت و پیشبینــی كــرد
كــه شهرســازی نهتنهــا بــراى بقــاى ســرمایهداری ضــرورى بــوده و مركــز توجــه کشــمکشهای سياســى و طبقاتــى شــده
1 - Mark Purcell
2 - Right to Participation
3 - Right to Appropriation

 .2-1پیشــینه

بیشـــتر متـــون بـــه مفهـــوم حـــق بـــه شـــهر بهصـــورت عـــام پرداختهانـــد و برخـــی نیـــز از دیـــد حـــق بـــه شـــهر در
س ــکونتگاههای تهیدس ــتان ش ــهری و مس ــکن ش ــهری ب ــه آن نگریس ــتهاند .از جمل ــه نوش ــتگان پارس ــی در زمین ــه مفه ــوم
ح ــق ب ــه ش ــهر لُـ ــهفِور مقال ــه "جنس ــبت و ح ــق ب ــه ش ــهر :آزم ــون نظری ــه لُـ ــهفِور در ته ــران" (رهب ــری و ش ــارع پ ــور،
1 - David Harvey
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شــهری بهمثابــه نقطــه تولیــد ،مصــرف و انباشــت بــود کــه بــا تســلط اندیشـههای لیبرالــی و تعریــف حقــوق فــردی همــراه
بــود کــه در بیشــتر مــوارد اندیشـههای فردگرایانــه ســود مــدار بــه تعیینکننــده معیارهــای نظــام اداره جامعــه بــدل شــد و در
ایــن دوران بیشازپیــش آرمانهــاى حقــوق بشــر هــم از نظــر اخالقــى و هــم از نظــر سياســى در مركــز توجــه قــرار گرفتنــد.
در ایــن میــان انــرژى زيــادى صــرف افزایــش ،حفــظ و بیــان اهميــت آرمانهــا بهمنظــور ســاخت دنيايــى بهتــر میشــود.
اكثــر مفاهيــم رایــج موجــود فردگرایانــه بــوده و منطــق بــازارى غالــب ليبــرال و نئوليبــرال و شــیوههای قانونــی و كنــش دولتى
نئولیبــرال را بهطــور بنياديــن بــه چالــش نمیکشــند .مــا در دنيايــى زندگــى میکنیــم كــه در آن ،حــق مالكيــت خصوصــى
و نــرخ ســود بــر همــه حقهــای ديگــر تقــدم و اولویتدارنــد و بیشــتر بــه آنهــا توجــه میشــود (.)Harvey, 2008:23
بنابرایــن ســرمایهداری بــه دنبــال تنظیــم شــرایط در جهــان اســت کــه بتوانــد زمینههــای هرچــه بیشــتر تأمیــن بقــا و تقویــت
آن را فراهــم کنــد .در ایــن شــرایط فضــا تنهــا بــه دنبــال بــرآوردن نیــاز ســرمایهداری و در راســتای آن ســازمان مییابــد .از
همیــن دیــدگاه نیــز بــه نظــر لُـــهفِور ،در زندگــی روزمــره مــدرن ،مــردم تبدیــل بــه چرخدندههــای ماشــین ســرمایهداری
شــدهاند؛ امــا بــا اینوجــود شــهر بایــد بــرای همــه مــردم راهــی را بــاز کنــد کــه امکانــی بــرای ســاختن محیطهایــی بــرای
خودشــان داشــته باشــند .لُـــهفِور در میــان فضاهــای عمومــی و خصوصــی تأکیــد خــود را بــر فضــای عمومــی و نتیجــه اثــر آن
و توجــه خــود را بــر حــق انســانها بــه مشــارکت در فضاهــای شــهری و اســتفاده از آنهــا قــراردهــد .بهزعــم لُـــهفِورافرادی
کــه در شــهر زندگــی میکننــد نســبت بــه آن حــق دارنــد .حــق بــه شــهر بــرای تمــام افــراد وجــود دارد چــه شــهروند رســمی
باشــند و چــه غریبــه (رهبــری و شــارع پــور.)120 :1393 ،
از نظــر لُـــهفِور ایــن حــق نوعــی برخــورداری از مشــارکت شــهروند در امــور شــهر بــه معنــای واقعــی و بــه معنــای نوعــی
مدیریــت شــهر اســت ،امــا ایــن مدیریــت نــه بهوســیله فنســاالران متخصــص (مهندســان) کــه بــا کمــک از فرمولهــای
عجیبوغریــب کــه بــه محاســبه جزئیتریــن رفتارهــا میپردازنــد ،،بلکــه بــه دســت همــان مردمــی کــه شــهر بــه آنهــا
تعلــق دارد مدیریــت میشــود .در ایــن راســتا شــهروندان بــه دنبــال احقــاق حقــوق از دســت رفتــه خــود در شــهر هســتند و
در شــهر ســرمایهداری جنبشهــای عمومــی را راهانــدازی میکننــد .وقایعــی کــه در سراســر جهــان ســرمایهداری ازجملــه
کشــورهای اروپایــی (یونــان ،ســوئد و اســپانیا) ،ایاالتمتحــده (جنبــش تســخیر والاســتریت) ،کشــورهای شــمال آفریقــا ،در
ترکیــه و  ...رویداده و میدهنــد ،همگــی نشــانی از چنیــن دگرگونــی هســتند (امامــی .)13:1392 ،مــارک پورســل 1توضیــح
میدهــد کــه حــق مشــارکت 2بــه ایــن معنــا اســت کــه ســاکنان شــهر بــه دلیــل سکونتشــان دارای حــق و مشــروعیت بــرای
دخالــت در تولیــد فضــای شــهر هســتند و انســان بــه دليــل ســکونت واجــد آن ميشــود و حــق تملــک 3نیــز اشــاره بــه ایــن
نکتــه دارد کــه ســاکنان را از حــق تملــک فضاهــای شــهری مثـ ً
ا بــه واســطۀ مالکیــت خصوصــی ،نمیتــوان محــروم کــرد.
لُـــهفِور در ایــن زمينــه مينويســد« :تملــک تنهــا بــه معنــای تصــرف فضاهــای شــهری فعلــی و موجــود اســت کــه بــه
معنــای حــق تولیــد فضــای شــهری متناســب بــا نیازهــای ســاکنان اســت» .حــق تملــک بــا توانایــی ســرمایه بــرای ایجــاد
ثــروت بــا اســتفاده از فضــای شــهری مقابلــه نمــوده و بــرای ارزش اســتفادهای و نــه مبادلـهای ایــن فضاهــا بــرای ســاکنان،
اولویــت قائــل میشــود (.)Purcell, 2002
روشــن اســت کــه دســتدرازی ســرمایه بــه عرصههــای عمومــی ،زمینهســاز جنبشهایــی از اینگونــه بــوده اســت کــه
پیشــینه آن بــا ســرمایهداری همــزاد اســت .در پاريــس ،مبــارزه بــه منظــور توقــف ســاخت بزرگــراه ســاحل جنوبــی و جلوگيــرى
از نابــودى واحدهــای همســایگی قديمــى درنتیج ـهی ســاخت متجاوزانــه آســمانخراشها ،بــه تشــدید ناآرامیهــای ســال

اســت بلکــه بهصــورت تدریجــی از طريــق توليــد فضاهــاى يكپارچــه در ســطح ملــى تمايــز بيــن شــهر و روســتا را از بيــن
خواهــد بــرد .از دیــد او حــق شــهر بــه معنــاى حــق تســلط بــر كل فراينــد شــهری بــود كــه بهطــور روزافزونــى بهواســطه
پدیدههــای مختلــف همچــون تجــارت محصــوالت كشــاورزى و خانههــای دوم و توريســم روســتايى بــر ییالقــات و حومــه
شــهرها حاكــم شــده بــود ( .)Harvey, 2008:28بــه اعتقــاد وي ،شهرنشــيني در معنــاي امــروزی آن ديگــر ســاختن بزرگراهها،
آســمانخراشها ،تونلهــا ،پارکهــا و بناهــاي مختلــف يــا تمركــز بيشــتر جمعيــت در شــهرها نيســت ،بلكــه شــهر بايــد
از ظرفیتهــای الزم بــراي تقويــت و رشــد فرهنــگ جامعــه بشــري برخــوردار باشــد .شهرنشــيني در معنــاي امــروز آن بــه
معنــاي تحقــق مجموعـهای از حقــوق اســت (فاضلــی .)13:1392 ،از نظــر لُـــهفِور ،حــق بــه شــهر یک فریــاد و یک درخواســت
اســت ،فریــاد بــه دلیــل آنکــه واکنشــی بــه درد وجــودی بحــران غمبــار زندگــی روزمــره اســت و درخواســت ،در حقیقــت،
خواســت نــگاه دقیقتــر بــه بحــران و طلــب یــک زندگــی بدیــل اســت :حیــات شــهری کــه کمتــر ازخودبيگانــه ،معنادارتــر
و ســرزندهتر و در نــزد لُـــهفِور ،پرتعــارض و ديالكتيكــى باشــد (صداقــت .)8:1393 ،دیویــد هــاروی 1نیــز "حــق بــه شــهر"را
نوعــی از حقــوق بشــر میدانــد کــه بســیار فراتــر از آزادی فــردی در دسترســی بــه امکانــات شــهری اســت .حــق بــه شــهر،
"آزادی ســاختن و بازسازی شــهرها و خودمــان یکــی از
ـق تغییــر خــود شــهروند و اجتمــاع شــهری از راه تغییــر شــهر اســت.
ِ
حـ ِ
باارزشتریــن و درعینحــال فراموششــدهترین حقــوق بشــر اســت" (هــاروی .)14:1391 ،در ایــن رابطــه لُـــهفِور بــر تولیــد
فضــای اجتماعــی الزم بــرای دســتیابی بــه حــق بــه شــهر تأکیــد میکنــد و اذعــان مـیدارد کــه فضــا توســط جامعــه تولیــد
میشــود ،بنابرایــن فضــای اجتماعــی یــک تولیــد اجتماعــی اســت (.)Lefebvre, 1991:26
لُـــهفِور شــهر را نيــز يــک کل پيچيــده میدانــد کــه متشــکل از اميــال و ســایق گوناگــون اســت و نمیتــوان آن را فقــط
بــه ميــل کســب ســود اقتصــادي تقليــل داد .درواقــع ،تلقــي لُـــهفِور از شــهر ،در نقطــۀ مقابــل تلقــي نئوليبــرال قــرار دارد کــه
شــهر را محصــول فرايندهــاي توليــد ســرمایهداری میپنــدارد .بــه عقيــدۀ وی ،شــهر نتيجــۀ تعامــل عامالنــي غير از کنشــگران
طبقاتــي ،گروههــای سياســي و نيروهــاي تاريخــي توليــد اقتصــادي اســت (خنــدان .)3:1393 ،از نظــر وی ،زندگــی شــهری
مســتلزم آن اســت کــه اعمــال و رویدادهــا را فــراروی پیامهــا ،قواعــد و محدودیتهایــی قــرار دهــد کــه از بــاال آمدهانــد.
زندگــی شــهری میکوشــد تــا از طریــق خنثــی کــردن تفوقهــا ،بــا منحــرف کــردن ایــن تفوقهــا از هدفشــان و (حتــی)
بــا تقلــب و فریبــکاری ،زمــان و مــکان را متناســب ســازد .ایــن تناســب ســازی نیــز کــمو بیــش در ســطح شــهر و در روش
ســکونت رخ میدهــد .بــا ایــن روش بهجــای آنکــه شــهر خــود را بهعنــوان یــک سیســتم بــر شــهروندان تحمیــل کنــد ،اخــذ
صفــت شــهری (شــهری شــدن) کــمو بیــش کار مهــم شــهروندان میشــود و بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه بیشــتر وقتهــا
افــراد مســتعد خــود را در کانــون شــناخت و تجربــه در نظــر میگیرنــد درحالیکــه آنــان در کانــون مجموعههایــی از نوشــته،
پروژههــای روی کاغــذ و طرحهــای تجســمی قــرار دارنــد .وقتــی تحلیــل گــران واقعیــت شــهری طرحریزیهایشــان از طریــق
کامپیوترهــا انجــام میدهنــد ،غیرممکــن نیســت کــه واقعیــات از هــم جــدا را بــا هــم یکجــا جمــع آورنــد و سیســتم تــا حــدی
متفــاوت از معانــی را بســازند کــه بتــوان (بــا آن) برنامهریــزی را هــم تطهیــر کــرد (لُـــهفِور .)45:1379 ،در اندیشــه لُـــهفِور،
شــهروند توســط عضویــت در دولــت -ملــت تعریــف نمیشــود بلکــه شــهروندی بــر اســاس ســکونت در شــهر اســت .لُـــهفِور
ادامــه میدهــد کــه حــق بــه شــهر خــود را بهعنــوان یــک فــرم برتــر از حقــوق آشــکار میســازد :حــق آزادی بــه فــرد در
جامعــه ،بــه زیســتگاه و بــه زندگــی .حــق مشــارکت و تملــک (تخصیــص) (.)Makrygianni & Tsavdaroglou, 2013:3
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 .3-1حمایت از حق به شـهر در مجامـع جهـانی

در ســـال  ،1996مفهـــوم حـــق بـــه شـــهر در اجـــاس بینالمللـــی هبیتـــات  2در اســـتانبول بهصـــورت روشـــنی مطـــرح
شـــد و حـــق بـــه مســـکن بـــرای اولیـــن بـــار بررســـی شـــد و ســـپس در ســـال  2004منشـــور جهانـــی حـــق بـــه شـــهر
توس ــط هبیت ــات ارائ ــه ش ــد ( )Dener, 2012:90ک ــه در ج ــدول ش ــماره  1زمینهه ــای مختل ــف آن فش ــرده ش ــده اس ــت.
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 )1393اس ــت ک ــه ب ــه ابع ــاد تبعی ــض جنس ــیتی در ش ــهر و ارتب ــاط آن ب ــا ح ــق ب ــه ش ــهر پرداخت ــه اس ــت .نوش ــتار دیگ ــر
"فض ــا و بازتولي ــد ق ــدرت" (ش ــفیعی و علیخ ــواه )1393 ،اس ــت ک ــه در قس ــمتی از مقال ــه ب ــه تبیی ــن نظ ــرات لُـ ــهفِور در
خص ــوص فض ــای ش ــهری میپ ــردازد .تازهتری ــن نوش ــته در ای ــن زمین ــه برگ ــردان کت ــاب "ح ــق ب ــه ش ــهر ،ریشــههای
ش ــهری بحرانه ــای مال ــی" (ه ــاروی و ان ــدی م ــری فیل ــد )1393 ،1ب ــه فارس ــی اس ــت ک ــه مس ــائل مرب ــوط ب ــه نظ ــام
ســـرمایهداری و تأثیـــر آن در شهرســـازی را بیـــان میکنـــد.
ام ــا مباح ــث بس ــیار پرب ــار و گوناگون ــی در م ــورد ح ــق ب ــه ش ــهر در مناب ــع التی ــن وج ــود دارد .متفک ــران و نویس ــندگانی
مختل ــف ،ه ــر ی ــکبع ــدی از نظری ــۀ ح ــق ش ــهر لُـ ــهفِور را پروران ــده و توس ــعه دادهان ــد .در ای ــن می ــان ه ــاروی نق ــش
درخش ــانی دارد و بیش ــتر بع ــد اقتص ــاد سیاس ــی ح ــق ش ــهر را واکاوی میکن ــد .وی توضی ــح میده ــد ک ــه چگون ــه م ــازاد
ارزشاف ــزوده وارد بخ ــش ام ــاک و مس ــتغالت و درواق ــع تولی ــد فضاه ــای ش ــهری میش ــود و چ ــه پیامدهای ــی را موج ــب
میش ــود .همچنی ــن جودی ــس بورج ــا 2روی بُع ــد دموکراس ــی ح ــق ب ــه ش ــهر ،ایدهه ــای پورس ــل در م ــورد کارب ــرد «ح ــق
شـــهر» در سیاســـتگذاری شـــهری دوران جهانیشـــدن و بازســـازی نئولیبـــرال شـــهرها بـــود .افـــراد دیگـــری پیرامـــون
ارتبـــاط حـــق شـــهر بـــا جنبشهـــای جهانـــی بحثهایـــی را طـــرح کردهانـــد و همچنیـــن رویکردهـــای فمینیســـتی و
جمع گرایانـــه بـــه حـــق شـــهر در حوزههـــای دیگـــر توســـعهیافته اســـت (روشـــنفکر.)1393 ،
از جملـــه مهمتریـــن آثـــار در ایـــن زمینـــه عبارتانـــد از مقالـــه حـــق بـــه شـــهر هـــاروی در ســـال  2008کـــه بـــه حـــق
ب ــه ش ــهر از دی ــدگاه اقتص ــاد سیاس ــی و س ــرمایهداری و جنبشه ــای ش ــهری مینگ ــرد ()Harvey, 2008؛ مقال ــه دیگ ــر
" واکاوی (تفک ــر) لُـ ــهفِور :ح ــق ب ــه ش ــهر و سیاســتهای س ــکونت ش ــهری آن" در س ــال  2002نوش ــته پورس ــل اس ــت
کـــه آرای لُــــهفِور مـــورد تجزیهوتحلیـــل قـــرار گرفتـــه و وی ســـه رویکـــرد تغييـــر مقيـــاس؛ تغييـــر جهتگیریهـــای
سياســـتی از توزیـــع مجـــدد بـــا محوریـــت مصرفگرایـــی و رقابـــت عرضهمحـــور و نیـــز تغييـــر حکمرانـــی شـــهری و
واگذاریهـــا و خصوصیســـازیهای ناشـــی از آن و کارآمـــدی ايـــدۀ حـــق شـــهر را بهعنـــوان يـــک راهحـــل اشـــاره
میکن ــد ( .)Purcell, 2002دان میچ ــل 3نی ــز در س ــال  2003در کت ــاب ح ــق ب ــه ش ــهر خ ــود ،مس ــئله ح ــق ب ــه ش ــهر
را در راس ــتای عدال ــت اجتماع ــی و ن ــزاع ب ــر س ــر فض ــای عموم ــی موردبررس ــی ق ــرار میده ــد .وی ب ــه همی ــن ترتی ــب،
اس ــتدالل میکن ــد ک ــه ح ــق ب ــه ش ــهر دارای نقط ــه اتکای ــی اس ــت ک ــه از طری ــق آن عدال ــت اجتماع ــی مطالب ــه ش ــده
اس ــت و در فض ــای عموم ــی ش ــهرها نق ــش خ ــود را ایف ــا میکن ــد ( .)Mitchell, 2003از نظ ــر اس ــتفان تون ــات ،4لُـ ــهفِور
حامـــی نظـــارت و کنتـــرل بهتـــر ســـاکنان بـــر تولیـــد فضاهـــای روزانـــه زندگیشـــان بـــود؛ امـــا اخیـــراً حـــق بـــه شـــهر
ب ــر بع ــد صرفــ ًا کالب ــدی ام ــکان دسترس ــی گروهه ــای خاص ــی از م ــردم در فضاهای ــی معی ــن تمرک ــز ک ــرده اس ــت .او
ســـپس بـــه مطالعـــات دان میتـــکال ،محقـــق آمریکایـــی ،اشـــاره کـــرده و مینویســـد :طراحـــی و حفـــظ مراکـــز شـــهری
بـــا هـــدف دور نگهداشـــتن ایـــن مناطـــق از حضـــوری ناخوشـــایند بـــه بخشهـــای تجـــاری اختصـــاص یافتـــه اســـت و
درنتیج ــه ش ــهر مطاب ــق خواس ــت ثروتمن ــدان ش ــکل میگی ــرد و مراک ــز فض ــای ش ــهری را ب ــه اجتماع ــات محص ــوری
بـــرای آنهـــا تبدیـــل میکنـــد و افـــراد فقیـــری کـــه توانایـــی پرداخـــت هزینههـــای زندگـــی در ایـــن مراکـــز را ندارنـــد
بـــه حاشـــیه رانـــده میشـــوند (.)Tonnelat, 2010:7
در زمینـــه حـــق بـــه شـــهر و ارتبـــاط آن بـــا ســـکونتگاههای غیررســـمی فقیرنشـــین شـــهری نیـــز پژوهشهـــای زیـــادی
ص ــورت گرفت ــه ک ــه ازجمل ــه آن میت ــوان ب ــه مطالع ــات م ــاری هاچزرمای ــر 5در س ــکونتگاههای غیررس ــمی کش ــورهای

آفریقایـــی و مقالـــه "شهرســـازی نئولیبرالـــی و حـــق بـــه شـــهر :بررســـی مناطـــق پیرامـــون بیـــروت" نوشـــته منـــا فـــواز
اش ــاره ک ــرد ک ــه وی در ای ــن مقال ــه ح ــق ب ــه ش ــهر در س ــه محل ــه حاش ــیه ش ــهر بی ــروت و تقاب ــل ح ــق ب ــه ش ــهر و
رویک ــرد نئولیب ــرال در جوام ــع جدی ــد را م ــورد مطالع ــه ق ــرار میده ــد ( .)Fawaz, 2009لویس ــا وگیازی ــدس 2در مقالــهای
تح ــت عن ــوان "توانمندس ــازی قانون ــی فق ــرا در براب ــر ح ــق ب ــه ش ــهر" اس ــتدالل میکن ــد ای ــن دو مبح ــث ب ــر مبن ــای دو
ایدئول ــوژی و اص ــول اساس ــی متمای ــز هس ــتند بهطوریک ــه توانمندس ــازی قانون ــی فق ــرا بهوس ــیله ایدهه ــای کالس ــیک
لیبرالـــی و حـــق بـــه شـــهر بـــر پایـــه تفکـــرات مارکسیســـتی مطرحشـــدهاند .ایـــن دو مبحـــث ،دو سیاســـت توســـعهای
مختل ــف را ش ــامل میش ــوند ،تأکی ــد توانمندس ــازی قانون ــی فق ــرا ب ــر حق ــوق مالکیت ــی اف ــراد و تأکی ــد ح ــق ب ــه ش ــهر
ب ــر ارائ ــه خدم ــات عموم ــی اس ــت .مبح ــث توانمندس ــازی قانون ــی ب ــه بازاره ــا بهعن ــوان راه ح ــل ع ــدم دسترس ــی ب ــه
مس ــکن کاف ــی ،مناس ــب و قاب ــل اس ــتطاعت مینگ ــرد درحالیک ــه ح ــق ب ــه ش ــهر ب ــازار را بهعن ــوان مش ــکل بررس ــی
ک ــرده و خواس ــتار افزای ــش مداخ ــات دولت ــی در تأمی ــن مس ــکن اس ــت؛ ام ــا در کل برخ ــی سیاســتها ترکیب ــی از ه ــر
دو مبح ــث را توصی ــه میکنن ــد ( .)Vogiazides, 2012: 36نهاده ــای مرتب ــط ب ــا س ــازمان مل ــل از جمل ــه مرک ــز اس ــکان
بش ــر س ــازمان مل ــل (هبیت ــات) 3و یونس ــکو 4نی ــز تالشهای ــی را ب ــرای مفهومس ــازی ح ــق ب ــه ش ــهر بهعن ــوان بخش ــی
از دس ــتور کاری گس ــتردهتر ب ــرای حق ــوق بش ــر انج ــام دادهان ــد ،نظی ــر منش ــور جهان ــی ح ــق ب ــه ش ــهر ،منش ــور اروپای ــی
حق ــوق بش ــر در ش ــهر و منش ــور مونت ــرال حق ــوق و مس ــئولیتها .در برزی ــل ح ــق ب ــه ش ــهر در قان ــون مل ــی ،اساس ــنامه
شـــهر ،تدویـــن شـــده اســـت .شـــبکهای از ســـازمانهای اجتماعـــی در ایاالتمتحـــده بـــه نـــام اتحادیـــه حـــق بـــه شـــهر
در س ــال  2007تأس ــیس ش ــد .تالش ــی مش ــابه نی ــز در اروپ ــا در س ــال  2010آغ ــاز گردی ــد .همچنی ــن دانش ــگاهیان ب ــه
ســـهم خـــود بهطـــور فزاینـــدهای بـــه ایـــن ایـــده جـــذب شـــدهاند و همایشهـــای متعـــددی در تورنتـــو ،رم ،برلیـــن،
س ــوئد و دیگ ــر ش ــهرها ح ــق ب ــه ش ــهر را موردبررس ــی قراردادهان ــد (.)Purcell, 2013: 141
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بخش چهارم
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اجتماعی ،فرهنگی و
زیستمحیطی به شهر)

Resource: World Charter for the right to the city, 2004

برنامــه اســكان بشــر ســازمان ملــل متحــد اصــول اساســی حــق بــه شــهر را غیرقابــل تقســیم بــودن حقوق بشــر؛ عــدم تبعیض

 .)2008: 133در نمــودار  1نیــز چرخــه حــق بــه شــهر و ابعــاد مختلــف آن از منظــر هبیتــات نشــان داده شــده اســت.
نمودار  -1چرخه حق به شهر

Resource: UN-HABITAT, 2008:57

ســازمان ملــل متحــد بنیانگــذار مجمــع جهانــي شــهر( 1گردهمایــی دوســاالنه از ســال  )2002اســت و همــواره شهرنشــیني
شــتابان و تأثیــر آن بــر جوامــع ،شــهرها ،اقتصــاد و سیاســت یکــی از محورهــای اصلــی ایــن مجمــع بــوده اســت .یکــی از
برجســتهترین اقدامــات درزمینــه موضــوع حــق بــه شــهر ،نشســت پنجــم ســال  2010مجمــع جهانــی شــهری اســت کــه در
ریودوژانیــرو برگــزار شــد کــه مباحــث اصلــی آن بــر شــش محــور زیــر تمرکــز داشــت:






توجه به موضوع حق به شهر
از بین بردن شکاف شهری :شهرهای فراگیر
دسترسی برابر به سرپناه و خدمات عمومی و اساسی شهری
تنوع فرهنگی در شهرها
حکمروایی و مشارکت

 شهرسازی پایدار :شهرها در تغییرات آب و هوایی (.)WUF5 Report, 2010
در گــزارش ســال  2008ســازمان ملــل تحــت عنــوان "سیاسـتهای شــهری و حــق بــه شــهر" ،نیــز پنــج محــور بنیــادی در
راســتای حــق بــه شــهر شناســانده شــده اســت:
( )1دسترســی بــه مزایــای زندگــی و مســئولیتهایی جهــت تســهیل دسترســی ایــن حقــوق )2( .شــفافیت ،عدالــت و اثربخشــی
در حکمروایــی شــهری ( )3مشــارکت و احتــرام بــه تصمیمگیریهــای دموکراتیــک محلــی ( )4بــه رســمیت شــناختن تنــوع
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی زندگــی و ( )5کاهــش فقــر ،محرومیــت اجتماعــی و خشــونت شــهری (.)Tayebi, 2013:89
1 - World Urban Forum

191

شماره50-49

بخشها

ماده

موضوع

و فراگیــر؛ اولویــت دهــی بــه گروههــای آســیبپذیر و بــه حاشــیه راندهشــده و برابــری جنســیتی میدانــد (UN-HABITAT,

 -2سـکونتگاههای غیررسـمی و چالش حق به شـهر   

در ســال  2007بــرای اولیــن بــار در تاریــخ توســعهی شــهری بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان در شــهرها ســاکن شــده و ایــن
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در حالــی اســت کــه ایــن رونــد ،ســهم برابــری میــان کشــورهای درحالتوســعه و توســعهیافته را شــامل نشــده اســت و تقریبـ ًا
نزدیــک بــه  90درصــد ایــن جمعیــت بــه مناطــق شــهری کشــورهای درحالتوســعه تعلــق داشــت (ایراندوســت.)13:1388،
بــر اســاس گــزارش هبیتــات مناطــق شــهری در  30ســال آینــده مهمتریــن کانــون رشــد جمعیــت جهــان خواهنــد بــود و
بــا ایــن افزایــش جمعیــت ،برنامهریــزان و دولتهــا در کشــورهای درحالتوســعه بــا چالــش ،نــرخ رشــد بــاالی فقــر مواجــه
هســتند .ایــن دگرگونــی بــا پدیــده شــهری شــدن فقــر همــراه بــوده بهطوریکــه زمانــی فقــر بیشــتر در روســتا نمایــان بــوده
و امــروزه بــه فقــر شــهری تبدیــل گشــته اســت .بــا ایــن افزایــش فقــر و کمبــود مســکن ناشــی از آن ،شــاهد شــکلگیری
هــر چــه بیشــتر ســکونتگاههای غیررســمی هســتیم بهگون ـهای کــه جمعیــت جهانــی ایــن ســکونتگاهها تــا ســال  2020در
حــدود  889میلیــون تخمیــن زده شــده اســت ( .)Divyani,2011همــواره بــر ايــن نكتــه تأکیــد شــده اســت كــه گســترش
ن کــه در اغلــب مــوارد مرســوم شــده ،تنهــا ناشــي از تحــول جمعيــت شــناختي و رشــد ناگهاني
ســكونتگاههاي فقیرنشــین چنــا 
جمعيــت و يــا نيروهــاي طبيعــي جهانیشــدن نيســت؛ بلکــه يــك علــت اصلــي آن نتيجــه شکســت قوانيــن و سياســتهاي
مســکن و نظامهــای واگــذاري مســکن و نيــز سياســتهاي شــهري و ملــي تلقــي میشــود ( .)UN-HABITAT,2003: 5واقعيــت
ايــن اســت كــه تهیدســتان تــوان و ســازوکارهای رســمی تأمیــن مســكن را در چارچــوب اســتانداردهاي رايــج شهرســازي و
برنامهريــزي مســكن در بســياري از كشــورهاي فقيــر ندارنــد و چــون الگوهــاي در اســتطاعت آنهــا بــه رســميت شــناخته
نميشــود ،راه گريزناپذيــر غيررســمي را بــر ميگزيننــد .بــه قــول جــان اف ســي ترنــر :1مســكن غيررســمي راه حــل تهيدســتان
در جامعـهاي اســت كــه برنامهريــزي بــراي آنــان راه حلــي نــدارد.
بســیاری از کشــورها بــا کنتــرل توســعه منطقــهای ،مدیریــت زمیــن و بازرســی ســامانمند مســکن ،بــرای کنترل ســکونتگاههای
غیررســمی کوشــش میکننــد ،بااینوجــود میتــوان گفــت ســکونتگاههای غیررســمی همــواره از ویژگیهــای مداوم شهرنشــینی
اســت ( )Tsenkova,2009:8و ســازوکار ســرمایهداری بنابــر ماهیــت خــود زمینههــای بازتولیــد ایــن ســکونتگاهها را در
خــود دارد ،چنانکــه هــاروی اشــاره میکنــد کــه چــون محــور نظــام ســرمایهداری انباشــت ثــروت و خلــق بازارهایــی بــرای
گــردش مالــی و بازتولیــد هرچــه بیشــتر ثــروت اســت ،شهرنشــینی و مســکن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .بــه همیــن
علــت شهرنشــینی و مســکن محملــی بــرای ایجــاد کاالهایــی کــه ســاخت آن نــه بــرای رفــع نیازهــای فــردی و اجتماعــی
مــردم ،بلکــه بهمنظــور ایجــاد ارزش اضافــی و ســودآوری تولیــد میشــوند ،خواهــد شــد؛ بنابرایــن ازآنجاییکــه انســان از
طریــق ســاخت شــهر بــه خلــق و بازســازی خویشــتن خویــش مبــادرت مـیورزد ،ضــروری اســت کــه شــهروندان بــا مداخلــه
در طراحــی و برنامهریــزی شــهری از طریــق یــک ســازماندهی جمعــی بــه احقــاق ایــن حــق خــود جامــه عمــل پوشــانند
(فکــری.)75:1392 ،
از ایــن دیــدگاه حــق بــه شــهر حقــی جمعــی اســت کــه بایــد بــرای جلوگیــری از بــه حاشــیه رانــده شــدن گروههــای اجتماعــی
از جملــه فقــرا مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــی گمــان یکــی از بارزتریــن جلوههــای بــه حاشــیه رانــده شــدن فقــرا در عرصــه
شــهری تشــکیل ســکونتگاههای نابرخــوردار و خــارج از چارچــوب و معیارهــای قابــل قبــول شــهر اســت .لُـــهفِور نیــز از ایــن
جنبــه بــا تأکیــد بــر حــق شــهر آن را از حــق شــهروندی فردگرايانــه جــدا میکنــد .از نظــر او ايــن حــق حتــى مختــص بــه
كارگــران ســاختمانى هــم نيســت ،بلكــه متعلــق بــه همــه كســانى اســت كــه در فرآينــد ســاخت شــهر و اداره و رونــق آن
نقــش دارنــد .از تکنســینهای بــرق فشــارقوى گرفتــه تــا زنــان خانــهدار .بهعبارتدیگــر ماجــراى حــق شــهر تأکیــد بــر
بازپسگیــری شــهر از آن "عقالنیــت بورژوایــی " اســت کــه میکوشــد شــهر را بــه محــل اصلــى انباشــت ســرمايه تبديــل
كنــد؛ همــان اتفاقــى كــه هماکنــون در قالــب حاشیهنشــین ســازی در حــال رخ دادن اســت (بــه نقــل از فتــوره چــی و

از آن بــرای تولیــد ارزش اضافــی باشــد (همــان.)1385 ،
افــزون بــر حــذف فقــرا از عرصههــای رســمی شــهری ،مطالعــات نشــان میدهنــد کــه عمومــ ًا در برنامهریــزی شــهری
گرایشــی بــه ســمت حــذف زنــان ،کــودکان ،طبقــات کارگــر ،فقــرا ،ســالخوردگان و بهطورکلــی گروههــای خــاص از فضاهــای

1- John F. C. Turner

1- Hernando De Soto

داراراییهــا اســت .یــک ابــزار تفکــر اســت کــه دارایــی را بــه نحــوی نشــان میدهــد کــه افــکار مــردم بتوانــد آمــاده بهرهگیری
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عبــاس بیگــی.)11:1391 ،
فراینــد بــه حاشــیه رانــده شــدن فقــرا بــا پدیــده غیررســمی شــدن بهویــژه در زمینــه اشــتغال و مالکیــت همــراه اســت.
مهمتریــن ویژگــی کــه ســکونتگاههای غیررســمی را از دیگــر ســکونتگاهها متمایــز میســازد ،ایــن اســت کــه ســاکنان
ایــن ســکونتگاهها عمدتـ ًا فاقــد مالکیــت رســمی زمینــی هســتند کــه خانــه خــود را در آن ســاختهاند و یــا مالکیــت آن از راه
و ســازوکارهای رســمی موجــود شــکل نگرفتــه اســت .ایــن زمیــن ممکــن اســت جــزء ،زمینهــای دولتــی و عمومــی خالــی
از ســکنه باشــد و یــا جــزء ،اراضــی حاشــیه شــهرها کــه نامطلــوب و در معــرض مخاطــره؛ بنابرایــن زمانــی کــه زمیــن مولــد
نیســت تــا مورداســتفاده صاحبــان آنهــا در شــهرها قــرار گیرنــد ،مــورد توجــه و اســتفاده حاشیهنشــینان و ســکونتگاههای
غیررســمی قــرار میگیــرد .در ایــن فراینــد بیشــتر فقــرا تــوان تأمیــن شــرایط رســمی را ندارنــد چنانکــه ســالها پيــش
هرنانــدو دوســوتو 1در بررســي محــات فقيرنشــين پــرو بهروشــنی نشــان داد كــه هزينههــاي رســميت شــامل هزينههــاي
ورود بــه عرصــه رســمي و هزينههــاي مانــدن در عرصــه رســمي چگونــه شــرايطي را بــراي فقــراي شــهري پديــد مـيآورد
كــه مجبورنــد از دايــره رســميت خــارج شــوند ( .De Soto( 132-139 :1989,بنابرایــن بســیاری از ســاکنان شــهری ،بهویــژه
فقــرا ،ســهمی در مالکیــت و کاالیــی شــدن فضاهــای شــهری نــدارد .درواقــع ،اکثــر آنهــا صاحــب زمیــن نیســتند و در نواحــی
غیرمجــاز و غیرقانونــی ســاکن هســتند و مســئولین شــهری خواهــان بهســازی ایــن محــات شــهری نیســتند .میتــوان گفــت
برنامهریــزی توســعه یــک فعالیــت انحصــاری بــرای فنســاالرها اســت و بهعنــوان رویــای دســتنیافتنی بــرای اکثریــت
فقــرای شــهری باقــی میمانــد (.)Moksnes & Melin, 2014: 54
در نتیجــه یکــی از مهمتریــن حقــوق بــرای فقــرای شــهری در ســکونتگاههای غیررســمی ،حقــوق مالکیــت اســت .از نظــر
لُـــهفِور :تملــک شــامل حــق دسترســی ،اشــغال و اســتفاده از فضاهــای موجــود و ایجــاد فضــای جدید برحســب نیازهــای مردم
اســت ( .)Tayebi, 2013:92فقــدان و یــا ناامنــی حقــوق مالکیــت ،یــک علــت بنیادیــن فقــر ،نهتنهــا در فقیرتریــن کشــورها،
بلکــه در کشــورهای بــا درآمــد متوســط از قبیــل برزیــل ،روســیه ،هنــد و چیــن اســت .حقــوق مالکیــت مطمئــن ،مبــادالت
اقتصــادی را تســهیل میکنــد ،اســتفاده کارا و پایــدار منابــع را مســجل میســازد ،امــکان تکامــل بازارهــای اعتبــار اثربخــش را
میدهــد ،محیــط کس ـب و کار و فرصتهــای ســرمایهگذاری را بهبــود میبخشــد و شــفافیت اقتصــادی را قطعــی میکنــد
در همیــن راســتا ،فقــدان چنیــن حقوقــی ،توســعه اقتصــادی را کنــد کــرده و ســد راه حکمرانــی خــوب میشــود .اگــر از دیــد
فقــرا نــگاه کنیــم ،آنهــا در وهلــه نخســت در بــه دســت آوردن دارایــی مشــکل دارنــد (دسترســی محــدود و ناعادالنــه دارنــد).
درجایــی کــه آنهــا دارایــی دارنــد ،حقوقشــان اغلــب بــه حــد کافــی بــه رســمیت شــناخته نمیشــود (مرکــز پژوهشهــای
مجلــس شــورای اســامی.)1391 ،
از ایــن رو بــه رســمیت شناختهشــدن بخشــی از راهحــل بــرای شــهرهای فقــرزده و چالــش مســکن غیررســمی بــه شــمار
میآیــد ،در واقــع آنچــه فقــرا ندارنــد ،دسترســی آســان بــه ســازوکارهای مالکیــت اســت کــه بتواننــد بــه طــور قانونــی قــدرت
بالقــوه اقتصــادی داراییهــا آنهــا را معلــوم کنــد ،بــه طــوری کــه بتوانــد آنهــا را بــرای تولیــد ،تأمیــن و یــا تضمیــن ارزش
بیشــتر در بازارهــای توســعه یافتــه مــورد اســتفاده قــرار دهــد (دوســوتو .)73 :1385 ،مالکیــت رســمی بــه عنــوان وثیقــه بــرای
دریافــت وام ،یــا بــه عنــوان دارایــی بــرای مبادلــه و ســرمایهگذاری و تعییــن هویــت مکانــی بــرای فقــرا اهمیــت اقتصــادی
درخــوری دارد ،در حقیقــت مالکیــت رســمی چیــزی بیشــتر از یــک نظــام بــرای اعطــای عنــوان مالکیــت ثبــت و نقشـهبرداری

عمومــی وجــود دارد ،درحالیکــه اصــل شــهروندی میگویــد همــه شــهروندان بایــد در دسترســی و اســتفاده از فضاهــا و
امکانــات شــهری دارای فرصتهــا و شــرایط برابــر باشــند و بنابرایــن فضاهــای شــهری بــه همــان نســبت کــه میتوانــد
در توســعه عدالــت اجتماعــی راهگشــا باشــد میتوانــد عاملــی در جهــت تعمیــق نابرابــری اجتماعــی هــم باشــد (شــفیعی
و علیخــواه )97:1393 ،کــه درواقــع یــک هــدف اصلــی لُـــهفِور از طــرح حــق بــه شــهر پایــان دادن بــه دوگانگــی مرکــز/
پیرامــون و مســئله حــل نشــدنی تفکیــک فقیــر غنــی در عرصــه شــهری بــود ( .)Jabareen, 2014:137ایــن دوگانگــی
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موضــوع بنیــادی موردنظــر هــاروی نیــز بــوده چنانکــه اشــاره میکنــد کــه مــا در نواحــی شــهری تفکیــک شــده زندگــی
میکنیــم و در ســه دهــه گذشــته رویکــرد نئولیبرالــی قــدرت طبقاتــی را بــه نخبــه ثروتمنــد بازگردانــده اســت کــه نتیجــه آن
برخــورداری واحدهــای همســایگی ثروتمنــد از خدمــات مختلــف بــوده درحالیکــه نواحــی اطــراف بهوســیله ســکونتگاههای
غیررســمی پوشــیده شــده اســت .محلههــای خودانگیختــه کــه از ویژگیهایــی همچــون مخــازن عمومــی آب ،عــدم سیســتم
فاضــاب ،مســیرهای ارتباطــی نامناســب و خانههــای اشــتراکی و ...برخوردارنــد .از نظــر هــاروی مســئله دیگــر ،جهــت جــذب
ســرمایه مــازاد بهوســیله ســلب مالکیــت در محــات فقیرنشــین و بعضـ ًا تخریــب ایــن محــات بــه نــام نوســازی و بهســازی
و جایگزیــن نمــودن آســمانخراشها و بازتولیــد محــات فقیرنشــین در مکانهــای دیگــر بــرای تکــرار ایــن رونــد و نیــز
طبقهبنــدی کاربــری اراضــی بــر اســاس میــزان بازگشــت باالتریــن و بهتریــن کاربــرد اســت کــه وی آن را انباشــت از طریــق
ســلب مالکیــت مینامــد بهگون ـهای کــه بهطــور روزافــزون شــاهد قــرار گرفتــن حــق شــهر در اختیــار منافــع خصوصــی و
نیمهخصوصــی هســتیم (.)Harvey, 2008
از نظــر لُـــهفِور ایــن دوگانگــی و چالــش تنهــا ویژگــی کشــورهای جنــوب نیســت ،بلکــه در آمریــکا نیــز ایــن رونــد فزاینــده
وجــود دارد؛ در حالــی اقلیــت برخــورداری روبــه تقویــت دارد ،در میــان اقلیتهــای گوناگــون (ســیاهان ،مهاجــران تــازهوارد،
کشــاورزان و غیــره) ســطح زندگــی نــازل اســت .حیفومیــل ،مصــرف بیحســاب اجبــاری و تحمیلــی برخــی از گروههــای
برخــوردار ،نمیتواننــد فقــر جدیــد خیلــی عمیقتــر گروههــای بســیار وســیعتری را بپوشــانند (لُـــهفِور .)116 :1387 ،لُـــهفِور
معتقــد اســت کــه بــرای طبقــه کارگــر ،محصــول اولیــه ســرمایهداری محــات فقیرنشــین در کنــاره شــهر بــود (Lefebvre,
 .)1991:316وی اشــاره میکنــد بــرای طبقـهی کارگــر کــه از شــهر خلعیــد گشــته ،از مرکــز بــه پیرامــون راندهشــده و بدیــن
ترتیــب از بهتریــن دســت آورد فعالیتــش محــروم گشــته ،حــق بــه شــهر دارای ثمــر و تأثیــر ویــژهای اســت .ایــن حــق بــه وی
بهگون ـهای توأمــان ،وســیله و هــدف ،راه و افــق را نشــان میدهــد .از نظــر لُـــهفِور در کشــورهای بــزرگ صنعتــی فالکــت
پیشــین طبقــه کارگــر کاهــش یافتــه و در حــال ناپدیــد شــدن اســت؛ امــا مصیبتــی جدیــد فرارســیده اســت کــه بیشــترین
تأثیــر را بــر زحمتکشــان دارد ،بــدون آنکــه دیگــر قشــرها و طبقــات را مصــون گــذارد و آن وضــع نامطلــوب ســکنیگزینی اســت
کــه پیــروی یــک زندگــی روزمــر ه (توســط یــک جامعـهی دیوانســاالر بــرای مصــرف جمعــی) ســازمان یافتــه اســت .بــرای
کســانی کــه هنــوز در موجودیــت طبقاتـیاش تردیــد دارنــد ،آنچــه طبقــه کارگــر را در واقعیــت تعریــف مینمایــد ،جداســازی
و مصیبــت ســکنیگزیدن اســت (لُـــهفِور.)21:1389 ،
بــر ایــن اســاس اســت کــه سیاسـتها و اقدامــات مطرحشــده بهعنــوان پلــی میــان شــکاف بیــن بخــش رســمی و غیررســمی
شــهر دارای رویکردهــای متفاوتــی بــوده اســت :پــس از غلبــه بــر اســتراتژی دفــع (خــروج اجبــاری) از طریــق ریشـهکن نمودن
محــات فقیرنشــین در طــول اوایــل دهــه  ،1960آگاهــی از نیازهــا و پتانســیل ســاکنان مناطــق غیررســمی – کــه از ســوی
نویســندگانی ماننــد جــان ترنــر ،کالیــن وارد ،چارلــز آبرامــز ،حســن فتحــی و یــا ویلیــام مانگیــن مطرحشــده  -تغییــر بــه ســمت
سیاس ـتهای جامــع و فراگیــر را مدنظــر قــرارداد کــه اســاس آن را میتــوان ایدههایــی همچــون حــق بــه شــهر لُـــهفِور
دانســت ( .)Fernandes, 2012:4حــق بــه شــهر لُـــهفِور بــرای مــا ابــزار تحلیلــی و رویکردهــای محسوســی در ارتبــاط بــا
ســکونتگاههای غیررســمی امــروزی فراهــم کــرد .درواقــع لُـــهفِور خواهــان شــناخت تضادهایــی اســت کــه زندگــی غیررســمی
بــه همــراه دارد ( .)Huchzermeyer, 2014:15نظریهپــردازی اولیــه لُـــهفِور از محــات فقیرنشــین ( )Slumیا ســکونتگاههای

غیررســمی آنهــا را بهعنــوان فضاهایــی مینگــرد کــه بــرای ســاکنان آن ارزش اســتفاده از زمیــن پیــش از ارزش معامالتــی
آن اهمیــت داشــته و مجبــور بــه تولیــد و تخصیــص فــرم فضایــی هســتند کــه دولــت ســرمایهداری بــر آنهــا دیکتــه کــرده
اســت ( .)Fawaz, 2009:827لُـــهفِور اســتدالل کــرد کــه "محلــه فقیرنشــین یــا اصــام" تجســم فیزیکــی حــق بــه شــهر
را در نظــر دارنــد .بــه ایــن معنــا کــه ســاکنان در ایــن محلههــا تصــور میکننــد کــه حضــور و شــیوههای فضاییشــان در
مســیری جــدای از هنجارهــای فضاســازی اجتماعــی دیکتــه شــده بــازار و حکومــت اســت .اگرچــه ایــن نگــرش از اصــام
کامـ ً
ا صحیــح و درســت نیســت بهگونـهای کــه پژوهشهــای بیــش از ســه دهــه گذشــته نشــان میدهــد کــه تولیــد مســکن
غیررســمی هرگــز بهطــور کامــل در خــارج از چارچــوب ســرمایهداری بــازار زمیــن و یــا مقــررات دولــت اتفــاق نمیافتــد بلکــه
در رابطــه و مذاکــره مســتقیم بــا آنهــا روی میدهــد .بهعبارتدیگــر ،فرآینــد اکتســاب زمیــن رایــگان نبــوده و ســاکنان
ایــن ســکونتگاهها همــواره بایــد مبالغــی را بــرای دسترســی بــه زمیــن و ســکونت پرداخــت نماینــد (.)Fawaz, 2009:832
مفهـ�وم حـ�ق بـ�ه شـ�هر بـ�دون بـ�ه چالـ�ش کشـ�یدن قاعـ�د ه " شــهرهای بــدون اصــام" نمیتواند ترویــج پیــدا کنــد (�Huchzer
 )meyer, 2013:6و در ایــن راســتا بهســازی ســکونتگاههای غیررســمی میتوانــد بهعنــوان پیشــبرد چنیــن حقــی و تجدیــد
حــس زندگــی شــهری در نظــر گرفتــه شــود ( .)Vincent, 2011:39بــه همیــن دلیــل هــم بخــش عمــده ای از نوشــتگان و
توصیههــای نهادهــای زیرمجموعــه ســازمان ملــل در دو دهــه گذشــته بــه حــذف ســکونتگاههای فقیرنشــین و رویکردهــای
فراگیــر در ایــن راســتا و تحقــق شــعار شــهر بــدون اصــام تخصیــص یافتــه اســت.
در مجمــوع حــق بــه شــهر بــه حمایــت از حــق ســاکنان ســکونتگاههای غیررســمی جهــت دسترســی بــه خدمــات عمومــی
همچــون آب و بــرق و ...بــدون در نظــر گرفتــن مــوارد نقــض حقــوق مالکیــت و یــا قوانیــن شــهری و مقــررات ســاختمانی
و نیــز نظــم بخشــیدن بــه اینگونــه ســکونتگاهها و یکپارچهســازی آنهــا بــا بازارهــای گســتردهتر شــهری توجــه کــرد
( )Fawaz, 2009:831و میتــوان گفــت کــه حقــوق مالکیــت قانونــی ،دسترســی به مســکن قابل اســتطاعت و زیرســاختهای
شــهری ،تحــول ،برابــری اجتماعــی ،آمــوزش ،نظــم دهــی بــه ســکونتگاه غیررســمی تجلــی اینگونــه حقــوق اجتماعــات
اســت ( )Barrera & Silvina,2010و نهایتــ ًا حــق بــه شــهر میتوانــد در اندیشــههای معاصــر بهعنــوان پلــی در شــهر
تقســیم شــده مدنظــر قــرار گیــرد ( .)Vincent, 2011:99در ایــن زمینــه مشــارکت در اجتمــاع محلــی بســیار مــورد تاکیــد
قــرار گرفتــه چنانکــه بــدون مشــارکت فعــال ســاکنان ســکونتگاههای غیررســمی ،اقدامــات بهســازی نقضکننــده اصــول
منــدرج در منشــور جهانــی حــق بــه شــهر اســت (.)Jordhus-Lier, 2013:4
از نظــر مایــک دیویــس 1شــکل گیــری مســاکن غیررســمی نوعــی احقــاق حــق بــه شــهر از ســوی فقراســت ،چنانکــه "فقــرا
مشــتاقانه حــق بــه شــهر خــود را اظهــار میکننــد ،حتــی اگــر بــه معنــی کلب ـهای در حاشــیه شــهر باشــد" (Davis 2006,
 .)55در ایــن زمینــه ،دیویــس تأکیــد میکنــد کــه مســئله حــق بــه مســکن پایــدار و امــن نیســت بلکــه موضــوع عمیقتــر
اســت و اینکــه شــهروندی فقیرتریــن ســاکنان در شــهرها پذیرفتــه نشــده و حتــی انــکار شــده اســت ( )Davis, 2006و لُـــهفِور
بــا تأکیــد بــر مفهــوم ســکونت در نظریــه حــق بــه شــهر خــود بــه تبییــن ایــن موضــوع میپــردازد کــه شــهروند را بایــد
کســی بدانیــم کــه در شــهر ســاکن اســت و در ایــن راســتا میبایســت بــا شــهروند دانســتن فقــرای ســاکن در محــات
فرودســت شــهری نســبت بــه بهســازی و توانمندســازی اینگونــه ســکونتگاهها اقــدام کــرد و ایــن قشــر آســیبپذیر را در
برنامهریزیهــا مدنظــر قــرارداد .چنیــن اســتدالل میشــود کــه حــق بــه شــهر ،فراهمکننــده ســاختاری مولــد بــرای تصــور
مجــدد مفهــوم شــهروندی و راهنمــای سیاســت عمومــی و اقــدام مردمــی جهــت اطمینــان از ســاخت مســکن مناســب و کافــی
بــرای فقــرای شــهری و افــراد بــه حاشــیه راندهشــده اســت ( .)Mahmud, 2011:5در ایــن راســتا برنامهریــزان و حامیــان
عمــل برنامهریــزی نیــز میتواننــد خــارج از برنامهریــزی رســمی ســاختار قــدرت ،البتــه بــا شــناخت روابــط قــدرت مابیــن
بخــش عمومــی و خصوصــی ،جهــت مطالبــه خواســتههای بــه حاشــیه رفتــه اجتماعــات محلــی محــروم بــر مبنــای حــق بــه

شــهر نقــش ایفــا کننــد و رســانههای اجتماعــی میتواننــد در ایــن فرآینــد تســهیلکننده باشــند ( .)Tayebi, 2013:93روشــن
اســت کــه تأمیــن حــق بــه شــهر فقــرا بــه تأمیــن مســکن ختــم نمیشــود بلکــه بســیار فراتــر از آن اســت .چنانکــه زاراتــه در
مقال ـهای تحــت عنــوان "حــق بــه شــهر :منازعههــا و پیشــنهادهایی بــرای اصــاح شــهر" شــش اصــل راهبــردی حــق بــه
شــهر را برمیشــمرد )1( :اجــرای کامــل حقــوق بشــر در شــهر؛ ( )2عملکــرد اجتماعــی شــهر ،زمیــن و دارایــی؛ ( )3مدیریــت
دموکراتیــک شــهر؛ ( )4تولیــد دموکراتیــک شــهر؛ ( )5مدیریــت پاســخگو و پایــدار (طبیعــی ،میــراث عمومــی و منابــع انــرژی)
شــهر و اطــراف آن و ( )6برخــورداری (لــذت بــردن) دموکراتیــک و عادالنــه از شــهر (.)Moksnes & Melin, 2014:41 - 43
حــق بــه شــهر بــرای فقــرای شــهری در چنــد دهــه گذشــته آغــازگاه بســیاری از جنبشهــای اجتماعــی بــوده کــه برخــی
بــا دســتاوردهای درخــوری همــراه بــوده اســت .در واقــع حــق بــه شــهر ســاختار مفیــدی را بــرای جنبشهــای شــهری در
تمامــی کشــورها بــه نفــع ســاکنان فقیــر شــهری ایجــاد میکنــد و معتقــد بــه حــق ذاتــی آنهــا بــه ســرپناه و بــه رســمیت
شــناختن ازلحــاظ قانونــی ســکونتگاههای فقیرنشــین بهوســیله دولــت و نیــز حــق بــه مشــارکت در تصمیمگیریهــا اســت
( .)Scott, 2010:31بســیاری از حامیــان کنونــی حــق بــه شــهر ،آن را بهعنــوان خواســتهای بــرای احتــرام بــه حقــوق بشــر
شــناخته شــده تــا همچــون تقاضایــی بــرای تحــول اجتماعــی موردنظــر لُـــهفِور مدنظــر قــرار میدهنــد (Vogiazides, 2012:
 .)36هــاروی معتقــد بــه تبدیــل حــق بــه شــهر بــه هــدف اول مبــارزات سیاســی و خواســته نخســت جنبشهــای اجتماعــی
اســت .از نظــر وی ،در ایــن راســتا جنبشهــای اجتماعــی ،قــدرت و نفــوذ کافــی را نداشــته و بایســتی حــق شــهر را بهعنــوان
آرمــان سیاســی و شــعار کار انتخــاب کنیــم و دموکراتیــزه کــردن ایــن حــق و ســاخت یــک جنبــش اجتماعــی گســترده بــرای
تقویــت قــدرت آن ضــروری اســت .وی تأییــد میکنــد کــه هنگامیکــه لُـــهفِور تأکیــد داشــت کــه انقــاب بایــد بــه معنــای
واقعــی کلمــه شــهری باشــد یــا اصـ ً
ا صــورت نگیــرد ،در وســیعترین مفهــوم آن دوره ،حــق بــا او بــود (.)Harvey, 2008:40
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در کشــورهای درحالتوســعه ،تأمیــن مســکن بــرای بیخانمانهــا و خانوارهــای کمدرآمــد شــهری (مســکن در اســتطاعت)
اســت کــه متأســفانه تعــداد آنهــا هرســال رو بــه افزایــش اســت .دولــت درزمین ـهی تأمیــن مســکن گروههــای کمدرآمــد
سیاسـتهای مختلفــی را مدنظــر قــرار داده کــه هــر یــک بــه دالیلــی همچــون ضوابــط و مقــررات دسـتوپا گیــر ،بروکراســی
شــدید اداری ،نوســانات قیمــت زمیــن ،عــدم شــفافیت ،وجــود ســوداگران ،عــدم اجــرای صحیــح سیاسـتها و  ...بــه نحــوی بــا
شکســت مواجــه شــده اســت .از طــرف دیگــر یکــی از عواملــی کــه تأمیــن مســکن را در شــهرهای کشــورمان دچــار مشــکل
کــرده ،نحــوه مصــرف مســکن اســت .بهعبارتدیگــر درحالیکــه تعــداد زیــادی از جمعیــت شهرنشــین فاقــد مســکن هســتند،
برخــی از شــهروندان در خانههایــی بــا متــراژ وســیع زندگــی میکننــد کــه برخــی از قســمتهای آن ممکــن اســت ،اص ـ ً
ا
مورداســتفاده قــرار نگیــرد .پــس ضــرورت دارد کــه در الگــوی مصــرف مســکن در شــهرها تغییراتــی صــورت گیــرد .ازجملــه
راهکارهایــی کــه در اینجــا مؤثــر خواهــد بــود ،ایــن کــه بهســوی کوچکســازی گام برداریــم و نهایت ـ ًا مهمتریــن مانــع در
حــل مســئله مســکن ،قیمــت زمیــن اســت .همچنیــن مســئله بورسبــازی روی زمیــن ســبب شــده کــه ســرمایههای زیــادی
بــه ســمت زمیــن جلــب شــود و نهایت ـ ًا جمــع کثیــری از شــهروندان ،از داشــتن مســکن مناســب و در اســتطاعت محــروم
بماننــد .در کنــار ایــن مــوارد در نظــر گرفتــن مســکن بهعنــوان کاالیــی ســرمایهای و بیتوجهــی و نظــارت نامناســب نســبت
بــه واحدهــای مســکونی خالــی و زمینهــای باقابلیــت توســعه مجــدد در شــهرها بــر مشــکالت افــزوده اســت.
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ســکونتگاههای خودانگیختـ ه یــا بــه اصطــاح رایــج غیررســمی در حقیقــت بازتــاب فضایــی – کالبــدی نارســایی و ناکارآمدی
در ســاختار و نظــام اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی موجــود میباشــد کــه علــل مختلفــی در شــکلگیری آن نقــش دارنــد،
مانندرشــد فزاینــده جمعیــت ،رشــد نابرابــری در نظــام کالن و ســاختار اقتصــادی ،تقاضــای مســکن در کنــار ناکارآمــدی
نظــام تأمیــن مســکن ،بــاال بــودن قیمــت زمیــن در شــهرها ،ضوابــط و مقــررات انعطــاف ناپذیــر بــه ویــژه در طرحهــای
توســعه شــهری ،توزیــع نابرابــر امکانــات در فضاهــای زیســتی ،در نظــر نگرفتــن اقشــار کمدرآمــد در برنامهریــزی .ایــن
ســکونتگاههای نامتعــارف و خودانگیختــه در درون یــا مجــاور شــهرهای بــزرگ بهســرعت ایجادشــده و رشــد یافتهانــد ،ایــن
رشــد بیشــتر شــتابان عــاوه بــر عــدم تأمیــن فضاهــای عمومــی موردنیــاز و زیرســاختهای شــهری الزم ،گسســت کالبــدی
آنهــا بــا محــات و شــهرهای همجــوار را در عیــن پیوســتگی عملکــردی ســبب شــده اســت .کیفیــت بســیار پاییــن محیــط
زندگــی ویژگــی عمومــی ایــن سکونتگاههاســت و از ســوی دیگــر ایــن ســکونتگاهها نوعــی جداییگزینــی فضایــی پیشــه
کردهانــد .کانونهــای زیســتی خودانگیختــه بــا مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و معضــات شــدید کالبــدی مواجــه
اســت و درواقــع ویژگیهــای منحصربهفــرد خــود را دارد .در راهکارهــای نویــن ارائهشــده در راســتان بهبــود وضعیــت ایــن
اســکانها ،تأکیــد ویــژهای بــر مشــارکت اجتماعــی ســاکنین و یکپارچگــی فضایــی شــهر بــا ایــن ســکونتگاهها شــده اســت.
در برنامهریــزی چنــد دهــه گذشــته در ایــران غالبــ ًا کمدرآمدهــای شــهری در برنامههــای عمرانــی و طرحهــای توســعه
شــهری و برنامههــای خــرد و کالن اقتصــاد و مســکن جایگاهــی نداشــتهاند .بیشــترین تــاش مدیریــت شــهری بــرای
رفــع مشــکل اســکان غیررســمی از طریــق ممانعــت از خانهســازی و گاه و بــیگاه تخریــب مســاکن صــورت گرفتــه اســت.
کاال شــدن زمیــن و مســکن و رشــد بورسبــازی ســبب میگــردد کــه بخــش مهمــی از تقاضــای بالقــوه مســکن هرگــز
امــکان بالفعــل شــدن را پیــدا نکنــد .در ايــن ميــان ،بيشــتر افــراد اعــم از مهاجــران و ســاکنان بومــی شــهر کــه توانايــي
مالــي و اقتصــادي اســتقرار و ســکونت در محــدوده رســمي شــهر و پرداخــت هزينــه مســکن و اقامــت در محــدوده قانونــي

شــهرها را نداشــتند ،بــراي تأمیــن ســرپناه خــود بهویــژه در شــهرهاي بــزرگ بــه ســکونتگاههای غیررســمی در شــهرها
روي میآوردنــد .خبرهــای رســمی حاکــی از وجــود  11میلیــون حاشــیه نشــین در ایــران اســت امــا گزارشهــای غیرســمی
ایــن آمــار را تــا  15میلیــون نفــر نیــز بــرآورد میکننــد .معضلــی کــه اکثــر کالنشــهرها از جملــه تهــران ،مشــهد ،اهــواز
و  ...و حتــی شــهرهایی مثــل ســنندج بــا آن درگیــر هســتند و بنــا بــر اعــام ســازمان بهزیســتی در  77نقطــه کشــور 850
ســکونتگاه غیررســمی شناســایی شــد ه اســت (ســادات گوشــه )1394 ،کــه اگــر نســبت بــه ســاماندهی کالبــدی ،توانمندســازی
ســاکنان و پیشــگیری رشــد ایــن ســکونتگاهها اقدامــات اساســی و اجرایــی صــورت نگیــرد در آینــده شــاهد گســترش
بیــش از پیــش ایــن ســکونتگاهها خواهیــم بــود .البتــه ســکونتگاههای غیررســمی در ایــران از بســیاری جهــات بــا دیگــر
کشــورهای درحالتوســعه متفــاوت بــوده اســت .وســعت کلــی ایــن ســکونتگاهها ،کوچکتــر و کیفیــت مسکنشــان بهتــر
بــوده ،ســرپناههای بـیدوام ماننــد کلبههــا ،چادرهــا ،حصیرآبادهــا و خانههــای فاقــد ســقف درصــد ناچیــزی از کل واحدهــای
مســکونی را شــامل میشــوند .در کشــور مــا ،اســکان غيررســمي بــا رشــدي ســریعتر از رشــد شهرنشــيني بــه تعبيــري رســمي
بهویــژه در اوایــل انقــاب ،مواجــه بــوده اســت.
فقــدان مســکن موجــب پیدایــش پدیدههــای نابهنجــار اجتماعــی نظیــر خیابــان خوابی ،زاغهنشــینی و گســترش ســکونتگاههای
غیررســمی و معضــات حادتــری ماننــد تکــدی گــری اســت .امــروزه یکــی از دغدغههــای فکــری برنامــه ریــزان ،بهخصــوص
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مأخذ( :ایراندوست)182 :1388 ،
درواقــع رشــد پدیــده فقــر شــهری و عمیقتــر شــدن شــکاف طبقاتــی در شــهرهای بــزرگ باعــث شــده اســت کــه گروههــای
کمدرآمــد در قالــب اجتماعــات محلــی در فضاهــای جغرافیایــی خــاص شــکل گیرنــد کــه از رونــد کلــی توســعه برکنــار مانــده
و بهاصطــاح بــه حاشــیه راندهشــده هســتند .ایــن گروههــا عموم ـ ًا از مهاجــران و بعض ـ ًا شهرنشــینان باســابقه هســتند کــه

بــه امیــد ارتقــا و بهبــود زندگــی ،گام درراهــی دراز نهادهانــد و بــا پذیــرش خطرهــا و شــرایط نامناســب مســکن و کار در بــازار
غیررســمی بــا تــاش فــراوان در پــی جبــران ناتوانــی خــود در تأمیــن رســمی نیازهــای خــود هســتند تــا از ایــن راه بقــای
خــود را در شــهر تضمیــن کننــد.
امــا از ســوی دیگــر ،مهمتریــن ویژگــی کــه ســکونتگاههای غیررســمی را از دیگــر ســکونتگاهها متمایــز میســازد ،ایــن
اســت کــه ســاکنان ایــن ســکونتگاهها عمدت ـ ًا فاقــد مالکیــت رســمی زمینــی هســتند کــه خانــه خــود را در آن ســاختهاند.
ایــن زمیــن ممکــن اســت جــزء ،زمینهــای دولتــی و عمومــی خالــی از ســکنه و یــا جــزء ،اراضــی حاشــیه شــهرها باشــد
کــه نامطلــوب و در معــرض مخاطــره هســتند ماننــد زمینهــای باتالقــی ،ســیل گیــر و ...قــرار داشــته باشــد؛ بنابرایــن زمانــی
کــه زمیــن مولــد نیســت تــا مــورد اســتفاده صاحبــان آنهــا در شــهرها قــرار گیــرد ،موردتوجــه و اســتفاده حاشیهنشــینان و
ســکونتگاههای غیررســمی قــرار میگیــرد.

مفهوم حق به شـهر لُــهفِور که بهعنوان شـکل جدیدی از حقوق شـهروندی (حق شـهروندی شـهری و مطالبه حقوق گروهی)
مطرحشـده کـه مبتنـی بر اشـتراک در سـکونتگاه اسـت و وجه فضایـی و اجتماعی شـهر را باهم مدنظـر دارد ،بیـش از آنکه بر
اسـاس عضويت در اجتماع سياسـي باشـد بر حق تخصیص فضا براي سـاكنان شـهر و مشـارکت آنان در تولید فضای شـهری
تأکیـد دارد و جایـگاه شهرنشـينان را بهعنـوان افـرادی كه زندگـي روزمرهی آنها خلقکننده حيات شـهری اسـت ،ارتقا میدهد.
افـرادی کـه میبایسـت بـر فضـا کنترل داشـته باشـند .مسـئله دیگر حـق تولیـد فضای شـهری جهت افزایـش ارزش اسـتفاده
فضـا صرفنظـر از ارزش مبادلـهای آن اسـت .بـا توجـه به موارد ذکرشـده و تطبیـق آن با روند رشـد سـکونتهای خودانگیخته
شـهری در اطـراف شـهرها بهویژه کالنشـهرها که فرصتهای شـغلی و امکانات بیشـتر اسـت ،سـاکنین آن بـه دالیل مختلف
همچـون نداشـتن تـوان مالی ،رشـد سـرمایهداری و بورژوازی مسـتغالت در شـهرها ،ضوابط سـختگیرانه طرحهـای تفصیلی و
مقـررات ساختوسـاز بـه همـراه روندهـای هزینهبـر اخـذ پروانه سـاختمانی ،عـدم توجه به اقشـار مختلـف و مشـارکت آنها در
طرحهـای توسـعه بـا توجـه بهنظـام تمرکزگـرا و باال بـه پایین و  ...افـراد مجبـور در اراضـی غیرقانونی و تصرفی سـکونت کنند
و هـم از حـق تملـک و تخصیـص فضا و هم مشـارکت مدنظر لُــهفِور محروم هسـتند ،افـراد بهصورت جداگانه و در مسـیرهای
غیرقانونـی و البتـه باالجبـار فضـای زندگـی مدنظـر خـود را تولیـد کرده که مشـکالتی را هـم برای شـهرها ایجاد کرده اسـت.
در همیـن راسـتا قوانینـی و اقدامـات مختلفـی جهـت بهبود وضعیـت اینگونـه سـکونتگاههایی از اوایل انقالب تاکنـون مدنظر
قرارگرفتـه اسـت کـه در زیـر به برخـی از مهمتریـن این قوانین و اقدامات آورده شـده اسـت.
اصـل  31قانـون اساسـی بـا صراحـت حق برخورداری از مسـکن متناسـب بـا نیاز را برای هـر فرد و خانـواده ایرانی مـورد تأکید
قـرار داده اسـت و دولـت را موظـف کـرده اسـت کـه بـا رعایت اولویـت برای آنهـا کـه نیازمندترند زمینـه اجرایی ایـن اصل را
فراهـم کند.
 سـند چشـمانداز توسـعه کشـور؛ تلاش در جهت ایجـاد فرصتهای برابر و ارتقای سـطح شـاخصها در زمینههـای مختلف
آموزشـی ،بهداشـتی ،اقتصادی و  ...در راسـتای تحقـق عدالت اجتماعی
 در مورخـه  58/9 /10شـورای انقلاب بـا تصویـب قانونـی به وزارت مسـکن و شهرسـازی (سـابق) اختیـار داد تا بـا رعایت
مقـررات ثبتـی و شـهرداری و طـرح تفصیلـی ،از اراضـی مـوات شـهری تفکیـک و بـه مسـتضعفان واجد شـرایط واگـذار نماید.
 در  59 /1 / 24قانـون دیگـری توسـط شـورای انقلاب تصویـب شـد کـه بـه وزارت مسـکن و شهرسـازی اجـازه داد تـا از
واحدهـای مسـکونی خالـی کـه بـدون جهت خالی اسـت و آماده اجاره و فروش اسـت ،جهت اسـکان موقت سـاکنین گودها
و زاغههـا و آن دسـته از افـراد کـه محـل سکونتشـان بـرای زندگـی امن نیسـت ،اسـتفاده کند.
 قانـون تملـک اراضـی مـوات ( )1358قانـون اراضـی شـهری ( )1361و بـه دنبـال آن قانـون زمیـن شـهری ( )1366باعث
شـد کـه از یکسـو اراضـی تملـک شـده دولت افزایـش یاید و از سـوی دیگـر عرضه زمیـن توسـط مالـکان افزایشیافته و
درنتیجـه قیمـت زمین کاهـش یابد.
 بـه نوعـی مـی تـوان عمدهتریـن قانون که بـه حمایـت از مسـکن کمدرآمدها مربوط میشـود را قانـون تهیه مسـکن برای
افـراد کمدرآمـد» دانسـت کـه در سـال  1372به تصویب مجلس شـورای اسلامی رسـید.
 پس از سـالها نادیده گرفتن واقعیت سـکونتگاههای غیررسـمی در شـهرهای ایران از نگاه رسـمی ،تدوین سند راهبردي
سـاماندهی و توانمندسـازي نواحی نابسـامان شهري در ایران در سـال  1382را میتوان نخستین و جامعترین
تالش مدیریت کالن کشـور برای اتخاذ سیاسـت منسـجم و هماهنگ در این زمینه دانسـت.
 در برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی اجتماعی کشـور بخش مسـکن بـا رویکـرد ویژه بـه مسـکن کمدرآمدها
سیاسـتهای راهبـردی همـراه بـود کـه حول ایجـاد امنیـت سـرمایهگذاری ،حمایـت از تولیدکننـدگان واحدهای مسـکونی
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شد هاند.
 تشکیل ستاد ملی توانمندسازی که در سال  1393به ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری تغییر نام یافت.
 تشکیل ستادهای توانمندسازی استانی وشهرستانی و کارگروههای مربوطه
 ابلاغ سـند ملـی راهبـردی احیا ،بهسـازی ،نوسـازی و توانمندسـازی بافتهای فرسـوده و ناکارآمد شـهری توسـط وزیر راه
و شهرسـازی و دبیـر سـتاد ملی به اسـتانداران
 بـه منظـور ایجاد هماهنگی بین بخشـی ،تفاهم نامه با سـازمان بهزیسـتی کشـور ،معاونـت اجتماعی ناجـا ،نهادکتابخانههای
عمومـی ،سـازمان فنـی و حرفه ای و سـازمان شـهرداریها ودهیاریها ،انجمن مـددکاران اجتماعی ایـران ،انجمن مطالعات
زنـان ایرانـی و انجمـن جمعیـت امـام علـی (ع) ،مبادله و به اسـتانها جهت اجرا ابالغ شـده و در دسـت پیگیری واجرا اسـت.
 تشکیل کارگاههای آموزشی برای معتمدین محلی شناسایی شده در سکونتگاههای غیررسمی
 تشکیل و راهاندازی هستههای مدیریت محلی
ب  -اقدامات توانمندسـازی اجتماعی واقتصادی در راسـتای آشـنایی شـهروندان با حقوق شـهروندی و
تشـکیل نهادهـای محلـی مرتبـط از محل طرح بهسـازی و اصالحات بخش مسـکن (پـروژه همکاری مشـترک دولت جمهوری
اسلامی ایران با بانـک جهانی)
 آمـوزش مهارتهـای پايـه جهـت ارتقـاي وضعيـت معيشـت در سـکونتگاههاي غيررسـمي شـهرهای بندرعبـاس ،زاهدان،
کرمانشـاه ،سـنندج و تبریز
 پروژه کاهش اثرات استفاده از مواد مخدر و پيشگيري از رفتارهاي پر خطر در سکونتگاههای غيررسمي شهر سنندج
 طرح تشکيل گروههای کارآفرين و آموزش بانک پذيري در سکونتگاههای غير رسمي شهر زاهدان
ج -اقدامات اجرایی برای تأمین خدمات شهري (خدمات روبنايي و زير بنايي)
در راسـتای مطالعـات مصـوب انجـام شـده ،تاکنـون  175پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر  1030میلیـارد ریـال درسـکونتگاههای
غیررسـمی  24شـهر کشـور و  75محلـه بـا همـکاری مدیریت شـهری و مـردم در قالـب ارتقای سـرانههای خدمات شـهری از
قبیـل پروژههـای سـاخت و احـداث مراکز آموزشـی ،بهداشـتی ،فرهنگـی ،فنی و حرفـهای ،ایجاد دسترسـی ،احداث شـبکههای
آب و فاضلاب ،آب آشـامیدنی سـالم ،روشـنایی معابـرو ...انجـام گرفتـه و در حـال انجام اسـت (روسـتا.)1393 ،
زمانـی جنبـش تهیدسـتان جهـت دسـتیابی بـه زندگـی مطلوب منجر به شـکلگیری انقالب اسلامی شـد کـه در ابتدا با شـعار
حمایـت از مسـتضعفین موجـب تصـرف سـکونتگاهها و رشـد نامتـوازن شـهری ناشـی از عـدم برنامهریـزی و عدم تشـکلهای
سـازمانیافته و اقدامـات فـردی و نـه جمعـی اقشـار کمدرآمـد در راسـتای تولیـد فضـا و اسـتفاده از آن مطرح شـد کـه چنانچه
ایـن ظرفیـت بهصـورت گروهـی و سـازمانیافته و بـه مسـیر درسـتی هدایـت میشـد ،میتوانسـت نقطـه عطفـی در دسـتیابی
بهحـق شهرنشـینی بـا مشـارکت سـاکنان و تخصیـص فضـای شـهری مدنظر هنری لُــهفِور باشـد اما ایـن مهم تحقـق نیافت
و در سـالهای بعـد باوجـود تشـکیل سـاختاری تمرکزگـرا بـا وضـع قوانیـن مختلـف همچـون قانـون زمین شـهری رشـد این
سـکونتگاه کنتـرل شـد و همچنیـن نگـرش سـرمایهای بـودن زمین و مسـکن در شـهرها غالب شـد کـه نتیجه آن رانده شـدن
اقشـار کمدرآمـد به حاشـیه شـهرها بود.
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کوچـک و مجتمـع سـازی و انبوهسـازی ،حمایـت از تشـکلهای صنفی و مؤسسـات مالی در راسـتای تأمین مسـکن اقشـار
کمدرآمـد و آسـیبپذیر و تقویـت نهادهـای محلـی در امـر برنامهریـزی مسـکن بود.
 ماده  30برنامه چهارم توسـعه؛ سـاماندهی بافتهای حاشـیهاي درشـهرهای کشـور با رویکرد توانمندسـازی
سـاکنین ایـن بافتها.
 مـاده  172برنامـه پنجـم توسـعه؛ در نظر گرفتـن اقداماتی به منظـور ارتقاء شـرایط محیطـی پایـدار و فراگیر
سـاکنان مناطـق حاشیهنشـین از مزایـاي شهرنشـینی و پیشـنگري و پیشـگیري از ایجـاد سـکونتگاههای غیرمجـاز توسـط
دولت.
 مصوبـات هیئتوزیـران راجع بـه واگذاري انشـعاب آب ،برق ،گاز و تلفن به سـاكنين حاشـيه شـهرهاي كشـور
(سـکونتگاههای غيررسـمي) و جمـعآوری انشـعاب غیرمجاز مـورخ 87/1/25
 قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389
 سـند ملی راهبردی احیاء بهسـازی و نوسـازی و توانمندسـازی بافتهای فرسـوده و ناکارآمد شهری؛
ايـن سـند مرجع تعاريف مشـترك ،اهداف ،اصـول ،راهبردها و سياسـتهاي دولت جمهوري اسلامي
ايران در زمينه احياء ،بهسـازي و نوسـازي شـهري و سـاماندهي سـكونتگاههاي غيررسـمي و توانمندسـازي سـاكنان در
قالـب دو دسـته تدابيـر پيشـگيرانه و تدابيـر مربـوط بـه فراينـد بازآفرينـي پايـدار محدودههـا و محلههاي هـدف برنامههاي
احياء ،نوسـازي و بهسـازي شـهري میباشـد که در جلسـه  1393/6/16توسـط هیئت وزیران مصوب و در تاریخ 1393/7/2
ابالغ شـد.
 سیاسـتهای کلـی برنامه ششـم توسـعه از سـوی مقام معظـم رهبـری در تیرمـاه  1394ابالغ شـد که در
سـرفصل "امـور اجتماعـی" بـر توانمندسـازی و خوداتکائـی اقشـار و گروههـای محـروم در برنامههـای مربـوط بـه رفـاه و
تأمیـن اجتماعـی و سامانبخشـی مناطـق حاشیهنشـین و پیشـگیری و کنتـرل ناهنجاریهـای عمومـی ناشـی از آن تأکید
شـده است.
بهطورکلـی بـا مـروری بـر قوانیـن وضعشـده مربـوط بـه مسـکن میتـوان خلأ قوانیـن یـا نارسـایی قوانین موجـود در بـرآورد
نیـاز مسـکن محرومـان و کمدرآمدهـای شـهری از یکسـو و سـاماندهی سـکونتگاههای غیررسـمی از سـوی دیگـر مشـاهده
کـرد .روشـن اسـت کـه آنچـه در برنامههـای عمرانـی در مـورد مسـکن فقـرا آمـده تحققنیافته اسـت؛ شـاید مهمتریـن عامل
در عـدم دسـتیابی برنامههـای عمرانـی بـه اهـداف موردنظر مشـخص نبـودن گروههای هـدف اسـت .چنانکه در اغلـب موارد
طرحهـای انبوهسـازی مسـکن اجتماعـی و اسـتیجاری غالبـ ًا دهکهـای پایین از شـمول دسـتورالعملها خـارج بودهانـد؛ اگرچه
در بیشـتر قوانیـن مربـوط بـه مسـکن مسـئله توجه بـه کمدرآمدها و اقشـار ضعیف گنجاندهشـده اسـت امـا در این مـوارد کمتر
جنبـه عملـی و قابلیـت اجرایـی بـه خود گرفتـه اسـت (ایراندوسـت )176 – 185 :1388 ،و در مواردی هم کـه اقداماتی همچون
ً
عملا میان عرضـه و تقاضا بـا توجه بـه گروههای هدف
مسـکن مهـر صـورت گرفتـه اسـت علاوه بر مشـکالت فنی در اجـرا،
(اقشـار کمدرآمد) تناسـبی وجـود ندارد.
از طـرف دیگـر بـا گذشـت بیش از چهار سـال از تصویب قانون حمایت از احیاء ،بهسـازی و نوسـازی بافتهای ناکارآمد شـهری
کـه منجـر بـه تجربههـای متعـدد و متنـوع درسـطح کشـور و نیـز اصلاح ،تدویـن و ابلاغ قوانیـن ،اسـناد و دسـتورالعملهای
متعاقـب در زمینـه بهسـازی و نوسـازی شـهری شـده اسـت .لیکـن بـه نظر میرسـد دالیـل مختلفی از جملـه تغییـرات عوامل
مدیریتـی ،رویکردهـا و سیاسـتهای مواجهـه بـا موضـوع بافتهـای ناکارآمـد شـهری و مهمتـر از همه عدم اشـراف و تسـلط
بـه قوانیـن ،مانـع از اجرایی شـدن کامل قوانین و مقررات فوق شـده اسـت (شـرکت عمران و بهسـازی شـهری ایـران.)1394 ،
اما اقدامات صورت گرفته در این راستا به صورت کلی عبارتاند از:
الف -اقدامات برنامه ریزی و بسترسازی

 تهیـه شـرح خدمـات و برنامـه سـاماندهی سـکونتگاههای غیررسـمی و اقدامـات توانمند سـازی اجتماعات آنها بـا تاکید بر
بهسـازی شـهری و تهیـه مطالعـات مربوطه درسـکونتگاههای غیررسـمی  91شـهر
 تهیه و تصویب برنامه سـاماندهی و توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی در  77شهر ( 62شـهر از منابع ملی و  15شهر
از منابع اسـتانی و اعتبارات سـازمان شـهرداریها و دهیاریهای کشـور) در قالب  851محله غیررسـمی با مسـاحت 52443
هکتـار و جمعیتـی بالـغ بـر پنـج میلیـون و  900هـزار نفر ،که از ایـن تعداد محالت شناسـایی شـده 344 ،محله با مسـاحت
 24318و جمعیتـی بالـغ بـردو میلیـون و  900هـزار نفرجهـت انجـام اقدامـات کالبـدی ،اجتماعـی ،فرهنگـی واقتصادی به
عنـوان محلات در اولویـت اول جهت مداخله و سـاماندهی طی برنامه پنجم توسـعه اقتصادی ،اجتماعـی وفرهنگی انتخاب
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این جمله مشـهور هانري لُــهفِور که عنوان كرد سرنوشـت بشـر نه در ميان سـتارگان و نه در روسـتا ،بلكه در شـهرها رقم خواهد
خـورد ،نشـان از درک وی از رونـد دگرگونـی سـاختار جمعیـت و اسـکان در جهان بـود و گویای ایـن واقعیت که باید هرچه بیشـتر
بـر جنبههـای گوناگـون شهرنشـینی توجه کرد .روند فزاینده شـهری شـدن جهان با منطق توسـعه سـرمایهداری جهانـی و مصالح
آن اسـتوار بـود و شـهرها بهعنـوان نقـاط تمرکـز تولیـد و مصـرف و انباشـت بـه قلـب سـرمایهداری جهانـی بدل شـدند؛ اما رشـد
سـرمایهداری در جهان امروز مصادف اسـت با رشـد سـکونتگاههای خودانگیخته در اطراف شـهرهای بزرگ و لُــهفِور درصدد آن
اسـت بـا تبییـن مفهـوم حـق به شـهر ،به مردم و بهویژه قشـر آسـیبپذیر جامعـه یادآوری کنـد که حقـوق اولیه و اساسـی خود در
زندگـی روزمـره در شـهر یعنـی حـق تملک (تخصیـص) و حق مشـارکت در تولید فضـای شـهری را فراموش نکنند و در راسـتای
احقـاق حـق خـود تلاش کننـد .در ایران در اوایل انقالب توجه بسـیاری به حقوق اولیه قشـر فقیر و آسـیبپذیر جامعه در تأمین زمین
و مسـکن شـد که به دلیل عدم نظارت صحیح موجب رشـد ناهمگون و بدون برنامهریزی شـهرها شـد که در قوانین اصالحی بعدی تحت
کنتـرل قـرار گرفـت و مهمترین سـند در راسـتای تحقق حـق به شـهر در سـکونتگاههای خودانگیخته شـهری در ایران را میتوان سـند
توانمندسـازی و سـاماندهی اسـکان غیررسـمی دانست که این سـکونتگاهها را به رسمیت میشناسـد و پیشـنهادهایی را در راستای بهبود
وضعیـت و کیفیـت زندگـی در ایـن نو ع سـکونتگاهها مطـرح کرده اسـت و بر ظرفیتها و پتانسـیلهای آنهـا تأکیـد دارد .از طرف دیگر
علیرغم وضع قوانین و ضوابط مختلف در راسـتای بهبود وضعیت این سـکونتگاهها ،اقدامات عملی از سـوی مسـئولین شـهری بهصورت
محسوسـی صورت نمیگرد و حتی بعض ًا همچنان دید منفی نسـبت به آنها وجود دارد .در چند سـال اخیر رویکرد بازآفرینی شـهری پایدار
در محلههای هدف موردنظر قرارگرفته اسـت اما بازآفريني به مسـائل کالبدي آنهم بهگونهای ناقص تقليل داده یافته اسـت .متأسـفانه در
يک سـکونتگاه غيررسـمي بسـته به اينکه کجا میتوان مداخله انجام داد ،وارد عمل شـده و نه به اين دليل که کجا نيازمند مداخله اسـت.
بازآفريني و بهسـازي سـکونتگاه غيررسـمي مجموعهای از اقدامات اسـت؛ و نبایسـتی تنها و کام ً
ال یکجانبه بر روي مسائل کالبدي تمرکز
کرد و از مسـائل اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي غافل شـد .زماني که صحبت از مشـارکت میشـود الزام ًا بايد تمهيداتي را در نظر گرفت که
سـاکن سـکونتگاه غيررسـمي خودش را يک شهروند بداند و احساس مالکيت کند و نسبت به مسائل حساسـيت داشته باشد .برخالف آنچه
ما فکر میکنیم ،اين سـرمايه اجتماعي سـنتي و پيوند قومي اسـت که او را نسـبت به سـکونتگاهش وابسـته کرده نه آن چيزي که ما براي
آنهـا ايجـاد کردهایـم .نظـام مدیریـت و برنامه ریزی شـهری در ایران کاسـتیهای قابل توجهی هم بـرای تأمین واقعی حق به شـهر فقرا
دارد .از جملـه ناکارآمـد بـودن طرحهای جامع و تفصیلی در تأمین فضای درخور فقرای شـهری و نیز نبود حمایت سیاسـی و فکری در زمینه
شـمارکت فقرا در یک سـاختار حکمروایی شایسته شهری.
منابع:
 امامی ،مهرداد ،شهر بهمثابه امر سیاسی ،روزنامه اعتماد ،سال یازدهم ،شماره  ،2713شنبه  8تیر 1392؛ ایراندوست ،کیومرث سکونتگاههای غیررسمی و اسطوره حاشیهنشینی ،شرکت پردازش و برنامهریزی شهری تهران1388 ،؛ خندان ،محمد ،حق به شهر ،نشریه شورای اسالمی شهر و شهرداری لواسان ،شماره  ،6اردیبهشت 1393؛ -دوسوتو ،هرناندو ،راز سرمایه (چرا سرمایهداری در غرب موفق میشود و درجاهای دیگر شکست میخورد؟) ،ترجمه فریدون تفضلی ،نشر نی1385 ،؛
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در پایـان اگـر رویکردهـای مدنظر نسـبت بـه این سـکونتگاهها را از اوایل انقالب تاکنون در قبال مسـئله حق به شـهر بهصورت
گـذرا سـنجیده شـود بـه چنـد نکتـه باید اشـاره کرد :نخسـت اینکـه در ایـن مسـیر پرفرازونشـیب اقدامـات متفاوتی کـه برخی
در خلاف حـق بـه شـهر همچـون دیـد منفی و بـه رسـمیت نشـناختن و تخریب و پاکسـازی ایـن سـکونتگاهها (ماننـد محله
خـاک سـفید در شـهر تهـران و یـا محلـه چمن در شـهر کرمانشـاه) که نـ ه تنها مشـکلی را حل نکـرد بلکه با بخشـایش فضایی
سـاکنان ایـن سـکونتگاه بـر مشـکالت افـزوده شـد و برخـی نیـز در راسـتای حق به شـهر بـوده همچون به رسـمیت شـناختن
ایـن سـکونتگاهها و در نظـر گرفتـن پروژههـای توانمندسـازی شـهر نگر در شـهرهای اهـواز ،کرمانشـاه ،بندرعبـاس ،زاهدان و
 ...بـا همـکاری بانـک جهانـی در دهـه  1380کـه البتـه متأسـفانه این همـکاری اسـتمرار پیدا نکرد ،صـورت گرفته اسـت .نکته
دیگـر اینکـه هرچـه در اسـناد ،آییننامههـا ،قوانیـن و مقـررات بر حق شهرنشـینی سـکونتگاههای غیررسـمی گامهای اساسـی
و خوبـی برداشتهشـده اسـت امـا در عمل بهسـازی ،سـاماندهی و طرحهـای توانمندسـازی سـکونتگاهها اکثراً بدون مشـارکت
فعـال سـاکنان بـوده و به سـطح اقدامـات صرفـ ًا کالبدی تقلیـل یافته کـه نیازمند تجدیدنظر اسـت.
نکتـه قابـل توجـه که در راسـتای دسـتیابی به حق به شـهر فقرا در سـطوح مختلف کشـور نادیده گرفته شـده نبـود فراگیری در
تهیـه و اجرای طرحهای توسـعه شـهری اسـت؛ در تهیـه طرحهای جامـع و به دنبال آن تفصیلی شـهری همواره اسـتانداردهای
بسـیار باالیـی بـدون توجـه بـه اختالفـات طبقاتـی و تـوان دسترسـی و توانپذیـری زمیـن و مسـکن در نظـر گرفته میشـود.
ایـن اسـتانداردها خـود یکـی از عوامـل تشـدیدکننده ایـن فضاسـت .نظـام برنامهریـزی مـا بـر تهیـه طرحهایی بـرای تکتک
نقـاط ،بـدون دیـدگاه منطقـه نگـر متمرکـز بود که باعث میشـود نـگاه برنامهریزی معطوف بهتمامی اقشـار نباشـد و بخشـی از
اقشـار از دایـره برنامهریـزی کنـار گذاشـته شـوند .برآوردهـای در طرح جامع ،نشـان داد از سـال  ٨٤به اینطـرف ،حداقل میزان
حاشیهنشـینها ٣٠درصـد افزایـش پیداکـرده اسـت .بـازار مسـتغالت و حاکمیـت سـرمایههای سـوداگرانه در بـازار مسـتغالت،
بهخصـوص بـازار زمیـن و ورود قدرتهـای انحصـاری ماننـد شـهرداریها و شـرکتهای شـبهدولتی مثـل برخـی بانکهـای
شـبهدولتی کـه اسـما خصوصـی هسـتند ،باعث افزایش شـدید قیمـت میشـود و درنتیجه ،منجر به پرتشـدن بخـش زیادی از
اقشـار کمدرآمـد بـه بیرون از بازار رسـمی و شـکلگیری یک بازار غیررسـمی میشـود (یزدانـی .)1394 ،ضوابـط تفکیک زمين
مطابـق اسـتانداردهای طراحـی متعـارف موجـب عرضـه قطعـات بـزرگ زمین میشـود .متأسـفانه هنوز هـم طرحهـای جامع و
طرحهـای تفصیلـی ضوابـط تفکیـک را در متـراژ بـاال پیشـنهاد میدهنـد ( 130متـر و  150متـر) در صورتـی اقشـار کمدرآمـد
تـوان در اختیـار داشـتن و تملـک زمیـن را بـا چنیـن ضوابطـی ندارنـد و نمیتوانند همچنیـن ضوابطـی را رعایت کننـد .در حال
حاضـر متوسـط متـراژ در سـکونتگاههای غیررسـمی بیـن  75تـا  80متر اسـت؛ یعنـی کمتر از  100متر اسـت .لـذا در طرحهای
توسـعه شـهری توجهی به میزان اسـتطاعت گروههای فقیر در این رابطه نمیشـود (روسـتا .)1388 ،این چالش رشـد سـکونت
غیررسـمی گروههـای فقیـر و متوسـط در حاشـیه شـهر و روسـتاهای پیرامـون شـهر را در پـی داشـته اسـت.از منظر مشـارکت
اجتماعـی ،متأسـفانه مشـارکت فقـرا در انتخابـات سیاسـی و در سـطوح مختلف محدودشـده اسـت و در سـایر زمینههـا توجهی
بـه مشـارکت و همـکاری واقعـی و پتانسـیل بالقـوه ایـن قشـر از جامعـه در راسـتای بهبـود وضعیت زندگـی و ارتقـاء اقتصادی
نمیشـود و حكمروايـي خـوب و مدیریـت واحـد شـهری در راسـتاي احقـاق حقـوق اقتصـادي و اجتماعـي فقـرا شـكل نگرفته
اسـت.بهطورکلی بـه رسـمیت شـناختن ایـن سـکونتگاهها در زمینـه حقـوق مالکیـت ،در نظـر گرفتـن در برنامهریـزی رسـمی
شـهر ،نداشـتن دیـد منفـی نسـبت بـه سـاکنان این مناطـق و عین حـال نظمبخشـی به بافـت و تأمیـن زیرسـاختها بهصورت
قانونـی و نیـز توجـه به رویکرد بازآفرینی شـهری و توانمندسـازی سـاکنان سـکونتگاههای خودانگیخته شـهری نـه به صورتی
آمرانـه و بوروکراتیـک و از بـاال بـه پاییـن بلکـه بـا دیـدی تسـهیلگر بهگونـهای کـه افـراد سـاکن فعاالنـه در برنامه مشـارکت
داشـته و نقطـه نظـرات آنهـا در تولیـد فضـای شـهری بـا در نظر گرفتـن مؤلفههـای کیفیـت زندگی مدنظـر قرار داده شـود و
تلاش در جهـت پیونـد ایـن سـکونتگاهها بـا شـهر اصلـی و ...میتواند گامـی مؤثر در جهـت دسـتیابی بهحق شهرنشـینی در
این محدودههای نابسـامان شـهری باشـد .همچنین مسـئولین شـهری میبایسـت همزمان اقدامات پیشـگیرانهای جهت رشـد

این نـوع سـکونتگاهها انجـام دهند.
در این رابطه نکته قابل توجه ذهنیت منفی مدیریت در سـطوح مختلف در ارتباط با سـاکنان سـکونتگاههای فقیرنشـین شـهری
اسـت که در بیشـتر مواردسرچشـمه مشـکالت و نارسـاییهای مدیریت و برنامهریزی شـهری را مهاجران روسـتایی و سـاکنان
ایـن سـکونتگاهها بازمـی شناسـد .نکتهای که تأثیر فراوانی بر اراده سیاسـی و کوشـش عمومی برای دسـتیابی بـه آن دارد.

-
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