
ارزیابــی شــما از فعالیت هایــی کــه ذیــل 
ــة  ــی در زمین ــا بانــک جهان برنامــة همــکاری ب
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان در 
ســکونت گاه های غیررســمی انجــام شــده 
ــه  ــن برنام ــذاری ای ــزان تأثیر گ ــت؟ می چیس
ــردم  ــی م ــف زندگ ــاد مختل ــر ابع ــات ب و اقدام

ــت؟ ــوده اس ــدر ب چق

ــر پیشــینة موضــوع  ــی ب ــروری اجمال ــا م ــم ب ــح می ده ترجی
ــر  ــذری ب ــدا گ ــور، ابت ــمی در کش ــکونت گاه های غیررس س
ــه  ــس از آن ب ــم و پ ــته باش ــوزه داش ــن ح ــات در ای مطالع
ــی  ــک جهان ــا بان ــترک ب ــکاری مش ــة هم ــا و تجرب برنامه ه
ــمی  ــکان غیررس ــث اس ــت بح ــوان گف ــاید بت ــردازم. ش بپ
بــا مطالعــات پراکنــده ای در دهه هــای 40 و 50 نظیــر 
ــورد  ــی در م ــات اجتماع ــات و مطالع ــة مؤسســة تحقیق مطالع
آلونک نشــین های شــهر تهــران آغــاز شــد. در دهــة 60 
نیــز دکتــر پیــران در زمینــة مباحــث نظــری توســعة شــهری 
ــته در  ــة پیوس ــن مقال ــران چندی ــتابان در ای ــینی ش و شهرنش
مجلــة اطاعــات سیاســی اقتصــادی بــه چــاپ رســاند. پــس 
ــر  ــه نظ ــمی، ب ــکان غیررس ــوع اس ــه، موض ــن دو مرحل از ای
مــن، در ســال 73 بــا طرحــی بــا عنــوان »علــل و پیامدهــای 

حاشیه نشــینی در ایــران« کــه در مرکــز مطالعــات و تحقیقات 
ــه  ــون توج ــد در کان ــام ش ــران انج ــاری ای ــازی و معم شهرس
ــات  ــر مح ــد ب ــا تأکی ــه ب ــات ک ــن مطالع ــت. ای ــرار گرف ق
ــة  ــن نتیج ــد، چندی ــام ش ــران انج ــلطان آباد ته ــاد و س اکبرآب

ــت. ــده داش عم
ــکان  ــورد اس ــه در م ــی ک ــه تصورات ــود ک ــه آن ب ــن نکت اولی
ــی  ــد. یعن ــون ش ــی دگرگ ــت به کل ــود داش ــمی وج غیررس
ــق  ــن مناط ــاکنان ای ــه س ــد ک ــرده ش ــی ب ــان پ ــن زم در ای
ــر نیســتند،  ــاً مهاج ــه الزام ــدی هســتند ک ــای کم درآم گروه ه
ــتند  ــران هس ــهر ته ــادی ش ــی و اقتص ــرریز اجتماع ــه س بلک
کــه در دهه هــای 50 و 60 بــه دلیــل افزایــش قیمــت زمیــن 
ــا منابــع  و خدمــات در تهــران، بــه دنبــال مکانــی متناســب ب
مالــی خــود، از تهــران خــارج شــده اند. همــه فکــر می کردنــد 
ایــن افــراد  مهاجرانــی هســتند کــه قصــد بازگشــت بــه مبــدأ 
ــه  ــتند ب ــاً می خواس ــر واقع ــه اگ ــی ک ــد. در حال ــود را دارن خ
مبــدأ خــود بازگردنــد، بایــد بــه تهــران بازمی گشــتند. درســت 
اســت کــه بــه مــرور مهاجــران خــارج اســتانی نیــز بــه ایــن 
مناطــق وارد شــدند، ولــی بســیاری از ایــن افــراد متولــد شــهر 
تهــران و اصالتــاً متعلــق بــه همیــن جــا بودنــد. افــراد در طی 
زمــان بــرای مکانــی کــه در آن حضــور دارنــد منزلــت مکانی 
خاصــی قائــل می شــوند. مثــًا افــرادی کــه در حــال حاضــر 
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در اسامشــهر ســاکن اند خودشــان را مهاجــر نمی داننــد و 
ــتند، و  ــهر هس ــه اسامش ــق ب ــاً متعل ــه اصالت ــد ک معتقدن

ــت. ــط اس ــا غل ــای آنه ــت ادع ــوان گف نمی ت
ــای  ــتی های نهاده ــدن کاس ــان ش ــر عی ــم دیگ ــة مه نکت
مدیریتــی در نظــام برنامه ریــزی بخش هــای اقتصــادی ـ 
ــود. تفکیــک زمیــن در طرح هــای شــهری  اجتماعــی شــهر ب
ــث  ــل باع ــن عام ــود. ای ــع ب ــر مرب ــا 200 مت ــن 150 ت بی
ــه  ــتیابی ب ــود از دس ــه خ ــود ب ــد خ ــراد کم درآم ــد اف می ش
زمیــن محــروم و وارد بــازار اســکان غیررســمی شــوند. در این 
طــرح بیان شــد کــه اســکان غیررســمی یــک بــازار اســت که 
ــرمایة  ــرا س ــود زی ــازمان دهی ش ــد س ــب، بای ــای تخری ــه ج ب
اقتصــادی افــرادی در چنیــن مناطقــی وجــود دارد. یعنــی باید 
ایــن مناطــق را بــه مــرور بازســازی کنیــم و کیفیت ســکونت 
در آن هــا را افزایــش دهیــم، و منظــور همــان بهســازی 
ــه  ــت مداخل ــب اولوی ــهر بر حس ــاس کل ش ــی در مقی تدریج
ــارت اســکان غیررســمی  ــة عب اســت. پــس اساســاً مهــر اولی
ــش از آن  ــه پی ــت ک ــت اس ــود. درس ــال 73 زده می ش در س
ــی در ادامــة  ــم ول ــدة حاشیه نشــینی مواجــه  بودی ــا پدی ــز ب نی
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دیگــر از  طرح هــای مطالعاتــی ب
ــازار  ــای آن از ب ــه ج ــود و ب ــتفاده نش ــینی اس واژة حاشیه نش
ــد  ــه می توان ــود ک ــت ش ــکن صحب ــن و مس ــمی زمی غیررس
تأمین کننــدة بخشــی از نیازهــای گروه هــای کم درآمــد 
ــق  ــر مطل ــاً در فق ــق لزوم ــن مناط ــه ای ــن این ک ــد، ضم باش
ــان  ــی در آن زم ــتة علم ــد هس ــل، تأکی ــد. در اص ــرار ندارن ق
ــد  ــه می ش ــود و گفت ــزی ب ــام برنامه ری ــتی های نظ ــر کاس ب
ــای  ــی آق ــد از مدت ــه بع ــم. البت ــه داری ــا مشــکل برنام ــه م ک
اطهــاری نظــر دقیق تــری را مطــرح کردنــد کــه کــه نهــاد و 
نهادســازی  مقــدم بــر تدویــن برنامــه اســت. در ادامــه دربــارة 

ــت خواهــم کــرد. ــارت بیشــتر صحب ــن عب ای
پــس از ایــن طــرح، طــرح مجموعــة شــهری در ســال 
75 تدویــن شــد کــه از منظــری دیگــر بــه موضــوع 
ســکونت گاه های غیررســمی می نگریســت. در ایــن طــرح 
ــارت  ــه نظ ــت ک ــن اس ــا ای ــکل م ــه مش ــود ک ــان می ش بی
ــه  ــد ک ــی می مان ــی باق ــهر فضای ــتا و ش ــن روس ــم و بی نداری
ــن  ــا در ای ــرد. ام ــد در آن شــکل بگی ــازار غیررســمی می توان ب
ــزی  ــه چی ــم ک ــی برخورد ی ــکل اساس ــک مش ــه ی ــرح ب ط

ــه اســم مجموعــة شــهری در قوانیــن کشــورمان نداشــتیم.  ب
همچنیــن کانشــهر نیز بــه مفهومــی که باید باشــد نداشــتیم 
ــم.  ــن کنی ــرای آن تعیی ــی ب ــتانة جمعیت ــم آس ــه بخواهی ک
ــاط  ــتیبان و  بی ارتب ــی پش ــی قانون ــود مبان ــر نب ــئلة دیگ مس
ــای  ــا طرح ه ــکونت گاه ها ب ــوردی در س ــات م ــودن مداخ ب
ــهری  ــعة ش ــای توس ــی در طرح ه ــود. یعن ــهری ب ــعة ش توس
ــکان  ــم اس ــه اس ــزی ب ــی، چی ــع و تفصیل ــای جام و طرح ه
ــن  ــپس ای ــود. س ــده ب ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــمی ب غیررس
ــکان  ــن اس ــر گرفت ــرای در نظ ــه ب ــد ک ــرح ش ــوع مط موض
ــات  ــرح خدم ــرا در ش ــم زی ــون داری ــود قان ــمی، کمب غیررس
مشــاوران نیــز مســئلة اســکان غیررســمی وجــود نــدارد. بدین 
ــه  ــروع ب ــر ش ــار دیگ ــازی ب ــران و بهس ــرکت عم ــب ش ترتی
مطالعــه کــرد کــه فکــر می کنــم از مــرز 100 شــهر گذشــته 
ــه در  ــت ک ــن اس ــده ای ــت آم ــه دس ــه ب ــرآوردی ک ــت. ب اس
مجمــوع در ســطح کشــور، جمعیتــی معــادل 11 میلیــون نفــر 
ــز  ــة حائ در ســکونت گاه های غیررســمی ســاکن هســتند. نکت
اهمیتــی کــه در ایــن بخــش بایــد متذکــر شــوم آن اســت که 
بــه نظــر مــن بایــد ایــن گونــه مطالعــات را در همیــن نقطــه 
متوقــف و مشــخص کننــد کــه چــه کمبودهایــی بــه لحــاظ 
ــرای پیشــبرد هرچــه  ــه چــه نهــادی ب قانونــی وجــود دارد و ب
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــم. یعن ــاز داری ــا نی ــر پروژه ه بهت
ــود ارادة  ــا کمب ــی ب ــیده ایم، ول ــری رس ــباع نظ ــی اش ــه نوع ب

ــه هســتیم. سیاســی مواج
ــة  ــر ده ــا اواخ ــا ت ــه م ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــا صــورت مســئله آشــنا شــدیم و آن  ــادی ب ــا حــدود زی 70 ت
ــوع را  ــا موض ــه ب ــی مواجه ــزار قانون ــا اب ــم، ام را درک کردی
ــم. در  ــه رو بودی ــئله روب ــان مس ــا کتم ــم ب ــاز ه ــتیم و ب نداش
ــر  ــراد در فق ــن اف ــه ای ــت ک ــی نمی پذیرف ــع، بخــش دولت واق
هســتند و چیــزی بــا عنــوان فقــر شــهری و ســرریز جمعیــت 
در ایــن مناطــق وجــود دارد و اســکان غیررســمی در اصــل بــا 
شــهری شــدن فقــر و کاهــش درآمــد ســرانة کشــور ارتبــاط 
ــار در  ــتین ب ــه نخس ــت ک ــوان گف ــاید بت ــد. ش ــدا می کن پی
ــود  ــی ب ــک جهان ــا بان ــکاری مشــترک ب ــة هم ــان تجرب جری
کــه کارفرمایــان دولتــی ایــن موضــوع را پذیرفتنــد. دلیــل آن 
ــرای دادن وام  ــرطی را ب ــک پیش ش ــه بان ــود ک ــن ب ــم ای ه
ــا امضــای  ــود کــه دربردارنــدة یــک ســند ب در نظــر گرفتــه ب
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ــود  ــور ب ــس جمه ــی رئی ــی کشــور یعن ــام اجرای ــن مق باالتری
کــه بــه آن ســند ملــی توانمندســازی می گفتنــد. علــت 
وجــودی ایــن ســند آن بــود کــه دولــت در درجــة اول نشــان 
بدهــد بــا مفهــوم اســکان غیررســمی آشــنا اســت و در درجــة 
ــن  ــه در ای ــرای مداخل ــود را ب ــی خ ــل و ارادة سیاس دوم تمای
زمینــه اعــام کنــد. همــان طــور کــه می دانیــد، در اول 
ــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت  ــز ب اســناد هبیتــات 3 نی
ــه  ــود دارد ک ــکاتی وج ــن مش ــم چنی ــول کنی ــد قب ــه بای ک
ــل  ــم. موضــوع قاب ــم آن هــا را حــل و برطــرف کنی می خواهی
ــن  ــه ای ــی ب ــند مل ــه س ــت ک ــن اس ــاره ای ــن ب ــل در ای تأم
ــه آن کــه  دلیــل تدویــن شــد کــه پاســخ گوی بانــک باشــد ن
سیاســت داخلــی وزارت خانــه بــه حســاب بیایــد. ایــن ســند در 
حــوزة سیاســت گذاری نبــود، بلکــه آن را تدویــن کردیــم کــه 
بانــک بــه مــا وام بدهــد. پــس شــاید بتــوان علــت اثرگــذاری 
ــن  ــکاری بی ــبکة هم ــک ش ــن ی ــکل نگرفت ــم آن را در ش ک
ــی  ــک جهان ــه کــه بان بخشــی جســت وجو کــرد. همــان گون
ــت  ــران نتوانس ــة ای ــرده، تجرب ــان ک ــود بی ــایت خ ــز در س نی
پــروژة موفقــی باشــد و بــه اهــداف خــود برســد. مشــکل هــم 
ایــن  بــود کــه بــه رغــم آن کــه چیــزی بــه اســم ســند ملــی 
ــی  ــتاد مل ــد و س ــه ش ــور تهی ــطح کش ــازی در س توانمندس
ــة آن در شــرکت عمــران و بهســازی  توانمندســازی و دبیرخان
ــان  ــکاری می ــه هم ــی ب ــزام عمل ــت، الت شــهری شــکل گرف

ــد. ــی نش ــی اجرای ــه خوب ــی( ب ــن بخش ــازمان ها )بی س
ــک  ــا بان ــکاری ب ــة هم ــن تجرب ــد ای ــد فراین ــد نباش ــاید ب ش
ــر  ــا ذک ــوع ب ــاد موض ــا ابع ــم ت ــرور کن ــم م ــی را ه جهان
ــون  ــغ 80 میلی ــی مبل ــک جهان ــق روشــن تر شــود. بان مصادی
دالر بــه منظــور ارتقــای کیفیــت زندگــی در اســکان 
غیررســمی پیشــنهاد کــرد و قــرار بــود دولــت ایــران هــم 20 
میلیــون دالر دیگــر را تأمیــن کنــد تــا کل ایــن 100 میلیــون 
دالر صــرف پرداختــن بــه مســائل حــوزة اســکان غیررســمی 
ــاه  ــدان، کرمانش ــهر زاه ــه ش ــی در س ــت مطالعات ــود. فعالی ش
ــز  ــنندج و تبری ــهر س ــا در دو ش ــس از آن ه ــاس و پ و بندرعب
آغــاز شــد و پروژه هایــی در ایــن شــهرها تعریــف شــدند. قــرار 
ــف  ــنجی و تعری ــات امکان س ــام مطالع ــد از انج ــه بع ــود ک ب
ــود  ــه ش ــور هزین ــای مذک ــرای پروژه ه ــن وام ب ــا، ای پروژه ه
ــی  ــی اجتماع ــک ارزیاب ــة دوم وام، ی ــت مرحل ــرای دریاف و ب

ــته اند  ــی توانس ــای انتخاب ــا پروژه ه ــه آی ــرد ک ــورت بگی ص
ــی در  ــت زندگ ــای کیفی ــه ارتق ــع و ب ــی را رف ــای محل نیازه
ســکونت گاه ها کمــک کننــد یــا نــه. اگــر پاســخ مــردم مثبــت 
ــه  ــت. ب ــق می گرف ــا تعل ــه پروژه ه ــش دوم وام ب ــود، بخ ب
عبــارت دیگــر، ایــن وام مشــروط بــود و همــة پــول یکجــا در 
ــر ایــن بــود  اختیــار دولــت ایــران قــرار نمی گرفــت. فــرض ب
ــط  ــه، ســنجه هایی مرتب ــن ضــرورت مداخل ــل از تعیی ــه قب ک
ــروژه  ــًا پ ــر مث ــود. اگ ــن بش ــی تعیی ــای اجرای ــا پروژه ه ب
درمانگاه بــود، ارتقــای کیفیــت بهداشــت در کانون توجــه قرار 
ــت  ــود، کیفی ــده ب ــداث ش ــه ای اح ــر مدرس ــا اگ ــت ی می گرف
ــت  ــی نداش ــک تفاوت ــرای بان ــد. ب ــی می ش ــل بررس تحصی
ــر  ــارک، و اگ ــا پ ــگاه ی ــا درمان ــازیم ی ــه می س ــا مدرس ــه م ک
مطالعــات ارزیابــی اجتماعــی نشــان مــی داد کــه پــروژه موفق 
بــوده اســت، مابقــی وام بــه مــا تعلــق می گرفــت. امــا مــا در 

ــم. ــة اول ماندی ــان مرحل هم
ــی  ــت. در برخ ــن اس ــخن م ــارز س ــداق ب ــاس مص بندرعب
ــری  ــرح پیگی ــرای ط ــی و اج ــازی، مکان یاب ــای بهس طرح ه
ــه  ــد ک ــخص می ش ــی مش ــی اجتماع ــی در ارزیاب ــد ول می ش
ــرار  ــه ق ــرون محل ــروژه در بی ــرای پ ــده ب ــاب ش ــکان انتخ م
ــی  ــارج از محــدودة مطالعات ــر آن خ ــاً محــدودة اث دارد و اساس
اســت. بانــک حاضــر بــه پرداخــت پــول بــرای خریــد زمیــن 
نبــود. در نتیجــه، مــکان پــروژه با توجــه بــه امکانــات انتخاب 
می شــد کــه در برخــی مــوارد خــارج از حــوزة محــدودة 
ــهر  ــی ش ــی اجتماع ــوع در ارزیاب ــن موض ــود. ای ــی ب مطالعات
ــش و  ــکان پیمای ــه م ــتندات الزم از جمل ــا مس ــاس ب بندرعب
ــود. در  ــده ب ــان ش ــًا عی ــازی کام ــای بهس ــرای طرح ه اج
نهایــت، دولــت ایــران نصــف بیشــتر مبلــغ وام یعنــی حــدود 
ــاخت و  ــه س ــاً ب ــه عمدت ــرد ک ــه ک ــون دالر را هزین 47 میلی
ســاز مدرســه و درمانــگاه و آســفالت کــردن خیابان هــا )بســته 
بــه شــهر و محلــه( اختصــاص داده شــد. مــا در بندرعبــاس با 
پــول بانــک جهانــی قســمتی از معابــر را آســفالت می کردیــم 
و مــردم تنهــا نظاره گــر ماجــرا بودنــد و حتــی یــک کارگــر از 
محلــه جــذب ایــن کار نشــد. زمانــی هــم کــه پــروژه آمــادة 
افتتــاح شــد، وزیــر مســکن وقــت بــه آن جــا آمــد و روبــان آن 
را قیچــی کــرد. طرح هــا کامــًا بــه روش پیمانــکاری و بدون 
ــی  ــی اجتماع ــزارش ارزیاب ــد. در گ ــرا می ش ــانی اج اطاع رس
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شــهر بندرعبــاس بــه ایــن مــوارد بــه طــور مشــخص اشــاره 
شــده اســت کــه نشــان از فقــدان نهــاد اجتماعــی الزم 
بــرای بســیج تــوان اجتمــاع محلــی دارد. تقریبــاً کل منابــع و 
حتــی نیــروی انســانی مــورد نیــاز از جاهــای دیگــری خــارج 
ــود. اگــر بخواهیــم در  از محــدودة مــورد نظــر تأمیــن شــده ب
ــد  ــم، بای ــت کنی ــت ســکونت صحب ــر شــدن کیفی ــورد بهت م
بگوییــم کــه بــا آســفالت شــدن برخــی خیابان هــای محــدودة 
مطالعاتــی، بخشــی از ایــن هــدف تأمیــن شــده اســت. ولــی  
از آن جایــی کــه مــردم هیــچ  نقشــی در اجــرای پــروژه 
ــد و  ــال آن ندارن ــم در قب ــئولیتی ه ــاس مس ــته اند، احس نداش
ــد.  ــفالت نمی کنن ــه داری آس ــظ و نگ ــت حف ــی در جه تاش
ــم،  ــک بگیری ــردم کم ــا از م ــرای پروژه ه ــد اج ــر در رون اگ
ــاش  ــاً ت ــود و مطمئن ــان ایجــاد می ش ــق در آن احســاس تعل

ــرد. ــد ک ــا خواهن بیشــتری در جهــت حفاظــت از آن ه
مشــکل اساســی مــا در اجــرای پروژه هــا کمبــود زمیــن بــود. 
ــر  ــی اگ ــتیم. یعن ــن نداش ــداری زمی ــک خری ــول بان ــا پ ــا ب م
قــرار بــود مدرســه ای ســاخته بشــود، زمیــن آن بایــد از طریق 
ــه  ــت ک ــرار می گرف ــرح  ق ــار ط ــر در اختی ــتگاه های دیگ دس
کــم کاری و ناهماهنگــی بســیاری در ایــن زمینــه وجــود 
ــک  ــا بان ــا ب ــاط م ــال 87-88 ارتب ــت در س ــت. در نهای داش
ــود. از  ــه ب ــاط دوطرف ــع ارتب ــن قط ــد. ای ــع ش ــی قط جهان
ــود کــه می گفــت  ــه و بودجــه ب ــی فشــار ســازمان برنام طرف
وام بانــک جهانــی را هزینــه نمی کنیــم و در عیــن حــال 
بایــد بهــرة آن را بازپرداخــت کنیــم، البتــه بهــرة آن پــول 3/5 
ــرف  ــد. از ط ــوب می ش ــی محس ــرة نازل ــه به ــود ک ــد ب درص
ــه دالیــل سیاســی وارد تحریم هــا شــد. ایــن  دیگــر کشــور ب
ــی  ــک جهان ــا و بان ــان م ــاط می ــه ارتب ــل باعــث شــد ک دالی
بــه مــرور قطــع شــود. مشــکل از تأمیــن منابــع مالــی شــروع 
شــد. بخشــی از هزینه هــا را دســتگاه دولتــی تأمیــن می کــرد 
ــن  ــکاری تأمی ــای پیمان ــق پروژه ه ــر از طری ــش دیگ و بخ
می شــد و دســتگاه مســئول )مثــًاً آمــوزش و پــرورش( بایــد 
ــرد.  ــول می ک ــد قب ــاخته می ش ــه س ــزی را ک ــت چی مدیری
در یکــی از شــهر ها کــه فکــر می کنــم کرمانشــاه بــود، 
مدرســه ای ســاخته شــد امــا آمــوزش و پــرورش اعــام کــرد 
کــه پرســنل مــورد نیــاز آن را نــدارد و بدیــن ترتیــب مدرســه 
ــا بودجــة خــود  ــد م ــت نکــرد. آن هــا می گفتن ــه فعالی ــاز ب آغ

ــم و بودجــة ســالیانة خــود  ــن می کنی ــه ســال تعیی را ســال ب
ــن  ــن مدرســة در حــال ســاخت تخمی ــرای ای را بســته ایم و ب
ــم،  ــرای پرســنل آن بودجــه نداری ــم و ب بودجــه انجــام نداده ای
ــز اولویت هــای دیگــری  ــده نی و ممکــن اســت ســال های آین
ــه  ــه چ ــود ک ــن ب ــی ای ــئلة اصل ــی مس ــیم. یعن ــته باش داش
دســتگاهی بایــد متولــی ایــن پروژه هــا باشــد و دســتگاه هایی 
کــه مشــاور بــرای آن هــا برنامه ریــزی کــرده بــود عمومــاً زیــر 
ــد.  مشــکلی کــه شــرکت عمــران و  ــار مســئولیت نمی رفتن ب
بهســازی داشــت این بــود کــه برنامــه را در ســتاد شهرســتانی 
ــه آن را  ــود ک ــادی  نب ــی نه ــرد ول ــب می ک ــتانی تصوی و اس

پیگیــری و اجــرا کنــد. 
ــک  ــا بان ــی ب ــر ارتباط ــان دیگ ــکاتی در آن زم ــن مش چنی
ــف  ــروژه تعری نداشــت. درســت اســت کــه یــک مجموعــه  پ
شــد، ولــی در واقــع نهــادی نداشــتیم کــه هماهنگــی اجــرای 
ــته  ــم داش ــی ه ــگاه قانون ــد و جای ــت کن ــا را مدیری پروژه ه
ــد  ــد و بع ــه کن ــود کــه طــرح را ارائ ــن ب باشــد. کار مشــاور ای
ــة کار  ــود و ادام ــارج ش ــی خ ــوزة اجرای ــه، از ح ــن مرحل از ای
ــم  ــتگاه ه ــن دس ــردد. ای ــذار گ ــردار واگ ــتگاه بهره ب ــه دس ب
ــا  ــروژه را داشــت ی ــی اجــرای پ ــا آمادگ ــه شــرایط ی بســته ب
نــه، کــه در اغلــب مــوارد نداشــت.  گاهــی یــک ســال و نیــم 
ــد  ــن می ش ــی تدوی ــا طرح ــید ت ــول می کش ــال ط ــا دو س ت
کــه فهرســت بلندباالیــی از مداخــات را هــم در خــود جــای 
ــود.  ــده ب ــخص نش ــی آن مش ــن مال ــوة تأمی ــا نح ــی داد ام م
ــارت  ــای نظ ــدان نهاد ه ــی از فق ــکل ناش ــن مش ــع، ای در واق
و پایــش پروژه هــا بــود کــه بتواننــد پروژه هــا را اجرایــی 
ــن  ــد از ای ــد. بع ــذب کنن ــتگاه ها را ج ــایر دس ــکاری س و هم
مرحلــه، شــرکت عمــران و بهســازی تجدیــد نظــری در 
شــرح خدمــات بانــک کــه فقــط در چارچــوب راهبــرد توســعة 
شــهری )CDS( بــود انجــام داد. قــرار نبــود فقــط یــک مداخله 
ــهر  ــاس ش ــه در مقی ــدف مداخل ــه ه ــرد، بلک ــورت بگی ص
ــد کــه  ــی بودن ــه پروژه های ــود. پروژه هــای اولی )شــهرنگری( ب
ــای  ــا پروژه ه ــد، ام ــرار دارن ــت ق ــید در اولوی ــر می رس ــه نظ ب
ــک  ــل بان ــن دلی ــه همی ــدند. ب ــرا می ش ــد اج ــز بای ــر نی دیگ
ــکل  ــا مش ــد ام ــه می کن ــن وام را هزین ــه ای ــرد ک ــام ک اع
ــد و  ــد ش ــل نخواه ــون دالر ح ــغ 80 میلی ــن مبل ــا ای ــا ب م
ــم.  ــدا کنی ــا پی ــی پروژه ه ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــد مکانیزم بای
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ــازی  ــران و بهس ــرکت عم ــود ش ــی را خ ــرح مطالعات ــن ط ای
انجــام داد و صنــدوق ملــی تأمیــن مالــی توانمندســازی 
ســکونت گاه ها را راه انــدازی کــرد. ایــن صنــدوق ملــی 
ــی بهســازی  ــن مال ــوان »تأمی ــا عن ــی ب ــروژة مطالعات ــک پ ی
ــه از  ــود کــه انجــام شــد. البت ســکونت گاه های غیررســمی« ب
ابتــدا روشــن بــود کــه ایــن مبلــغ جوابگــوی همــة مشــکات 
نیســت. ایــن پــروژة همــکاری بــا بانــک جهانــی فقــط یــک 
ــام  ــه انج ــش چگون ــات و پای ــه مطالع ــود ک ــوزی ب تجربه آم
بشــود. بحــث ارزیابــی اجتماعــی بــه مــا کمــک می کــرد کــه 
ــت زندگــی کمــک کــرده  ــای کیفی ــه ارتق ــم پروژه هــا ب بدانی
اســت یــا نــه. فراینــدی کــه می بایســت ادامــه پیــدا می کــرد. 
ــال  ــث انتق ــة 80 بح ــی، در ده ــک جهان ــة بان ــس از تجرب پ
ــه تجربه هــای پیشــین  ــا توجــه ب ــه مطــرح شــد کــه ب تجرب
خــود و تجربه هــای ســایر کشــورها توانســتیم از راه حل هــای 
آن هــا و بــه طــور ویــژه از توانمندســازی آن هــا اســتفاده کنیم. 
هنگامــی کــه بحــث توانمندســازی را مطــرح می کنیــم، 
ــتفاده از  ــدف اس ــه ه ــت، بلک ــه دادن نیس ــان صدق مقصودم
ــی  ــت. وقت ــی اس ــات محل ــود در اجتماع ــای موج قابلیت ه
بانــک حاضــر نیســت بــه مــا وام بدهــد، وارد سیســتم 
ــی خــرد می شــویم.  ــن مال ــان تأمی ــا هم ــی ی غیررســمی پول
ــک  ــا بان ــات ب ــاف هبیت ــه اخت ــت ب ــاره الزم اس ــن ب در ای
 empowerment و enabling جهانــی دربــارة دو مفهــوم
ــا  ــات ب ــه هبیت ــود ک ــد ب ــی  معتق ــک جهان ــم. بان ــاره کن اش
enabling خیلــی موضوعــی و موضعــی عمــل می کنــد 

ــی و  ــوان آن را اقتداربخش ــه می ت ــی empowerment  ک ول
ــا اســت کــه مــردم  ــه ایــن معن تواناســازی در نظــر گرفــت ب
ــر  ــا اث ــازی آن ه ــه در تصمیم س ــی ک ــر فرایندهای ــد ب بتوانن
ــترده تر  ــی گس ــی خیل ــند، یعن ــته باش ــارت داش ــذارد نظ می گ
ــد enable بشــوند  ــدا بای ــراد ابت ــی اف از enabling اســت. ول
  CDS ــا و بانــک آن را در چارچــوب راهبــرد توســعة شــهری ی
ــه  ــیم ک ــه empowerment برس ــپس ب ــا س ــذارد ت می گ
ــه  ــار، ب ــض اختی ــی، تفوی ــه ارادة محل ــان قدرت بخشــی ب هم
رســمیت شــناختن و امثــال این هــا اســت. در پروژه هــای 
بانــک، رونــد بــه گونــه ای اســت کــه ابتــدا بایــد نهــاد محلــی 
شــکل بگیــرد تــا مشــخص شــود کــه می تــوان در محلــه کار 
ــن طرح هــای توانمند ســازی  ــة یکــی از ای ــه. برنام ــا ن کــرد ی

ــنجی  ــدا امکان س ــه ابت ــت ک ــرار اس ــن ق ــور از ای اجتماع مح
ــا  ــوند ی ــر بش ــد بانک پذی ــراد می توانن ــا اف ــه آی ــد ک می کنن
ــا یــک ســاله نحــوة  ــه. یعنــی در یــک دورة شــش ماهــه ی ن
ــی  ــای خاص ــا گروه ه ــرد را ب ــی خ ــن مال ــداز و تأمی پس ان
انجــام می دهــد. در واقــع، سیســتم تأمیــن مالــی خــرد را اجــرا 
می کنــد و هرکســی مقــدار پولــی را پس انــداز می کنــد و 
ــورت وام و دوره ای  ــه ص ــه ب ــرد ک ــکل می گی ــه ای ش اندوخت
و چرخــه ای در اختیــار افــراد قــرار می گیــرد. اگــر ایــن 
ــود را  ــاط خ ــد اقس ــراد بتوانن ــد و اف ــز باش ــروژه موفقیت آمی پ
بازپرداخــت کننــد، بــه بانــک کشــاورزی معرفــی می شــوند و 
ــن  ــة ای ــد. نمون ــا وام می ده ــه آن ه ــم ب ــک کشــاورزی ه بان
رونــد همــکاری مؤسســة تــاک و بانــک کشــاورزی در زمینــة 

ــود.   ــتایی ب ــق روس ــاکنان مناط ــری س بانک پذی
در رونــد اجــرای فراینــد توانمندســازی در چارچــوب همــکاری 
ــد،  ــف ش ــی تعری ــی اجتماع ــی، برنامه های ــک جهان ــا بان ب
ــر را در  ــد نف ــه در آن چن ــارت ک ــطح مه ــای س ــد ارتق مانن
ــرای  ــه منظــور آمــوزش دور هــم می نشــاندیم امــا ب کاس ب
مرحلــة بعــد از آن کــه افــراد مهــارت الزم را بــه دســت آورده 
بودنــد بــازار کار و اشــتغال مناســبی پیش بینــی نشــده بــود. از 
دیگــر اقدامــات، برگــزاری کاس هــای آشــنایی بــا رفتارهــای 
ــا محــدود  ــه رفتاره ــن گون ــه ای ــا از آنجــا ک ــود. ام پرخطــر ب
ــئلة  ــد، مس ــوزش می بینن ــراد آم ــی از اف ــا برخ ــتند و تنه نیس
ــور  ــن مح ــول ای ــی ح ــث اصل ــود. بح ــل نمی ش ــی ح اصل
ــته  ــی داش ــعة محل ــز توس ــک مرک ــر ی ــه اگ ــت ک ــوده اس ب
باشــیم، ایــن مرکــز بتوانــد برنامه هــا را از طریــق افــراد 
ــی،  ــی و مقطع ــرح انتزاع ــک ط ــورت ی ــه ص ــه ب ــی و ن محل
ــرد. ــی پیــش بب ــد توســعة محل ــوان یــک فراین ــه عن بلکــه ب
ــه  ــر ب ــار دیگ ــال 89 ب ــازی در س ــران و بهس ــرکت عم ش
بندرعبــاس بازگشــت و در نتیجــة کارهــای مطالعاتــی به یک 
جمع بنــدی رســید کــه شــامل ایــن مــوارد بــود: منابــع مالــی 
از کجــا تهیــه شــود؟ )بــا توجــه بــه آن کــه زمیــن مــورد نیــاز 
ــری  ــزم بانک پذی ــود(؛ در مکانی ــات در دســترس ب ــرای اقدام ب
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــه ضمانت ــازی چ ــای توانمندس در بحث ه
ــدة  ــر عه ــرح ب ــش ط ــارت و پای ــود؟ نظ ــت ش وام بازپرداخ
چــه کســی باشــد؟ چرخــه و چــارت مــورد نیــاز بــرای فعالیت 
مشــاور تســهیل گر بــه چــه صــورت اســت؟ و همچنیــن لزوم 
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بازگشــت بــه ضــرورت نهاد ســازی بــه مثابــة امــر مقــدم بــر 
برنامــه. پــس در مطالعــات بندرعبــاس مطرح شــد کــه چگونه 
ــة  ــن وظیف ــم کــه همــان بحــث تعیی پروژه هــا را پایــش کنی
مشــاور تســهیل گر اســت. نکتة دیگــر نهادســازی برگرفتــه از 
طــرح جامــع مســکن در جهــت ایجــاد تضمیــن مالــی اســت، 
ــود.  ــی ش ــاس عملیات ــع مســکن در بندرعب ــی طــرح جام یعن
ــر تقــدم نهادســازی  ــه بیــان دیگــر، تأکیــد مجــددی بــود ب ب
ــات  ــن مطالع ــه از ای ــری ک ــل دیگ ــه. عام ــن برنام ــر تدوی ب
ــا  ــع، م ــود. در واق ــا ب ــی پروژه ه ــد ســطح محل ــه دســت آم ب
ــه  ــه ب ــن  نتیجــه رســیدیم ک ــه ای ــن دهــه ب ــات ای در مطالع
جایــی بــه نــام »مرکــز توســعة محلــی« بــرای ســازمان دهی 
ــد در انتخــاب  ــراد بتوانن ــا اف ــم ت ــی نیازمندی اجتماعــی و محل
ــن  ــند. ای ــته باش ــارکت داش ــا مش ــش پروژه ه ــرا و پای و اج
ــة مشــترک  ــوده اســت ) تجرب ــر ماحصــل کار بهزیســتی ب ام
شــرکت مهندســان مشــاور فرهیخته بــا ســازمان بهزیســتی(. 
ــیله ای  ــوان وس ــه عن ــی ب ــز توســعة محل ــه مرک بهزیســتی ب
ــن  ــی در ای ــرد ول ــگاه می ک ــه ن ــی محل ــرای آسیب شناس ب
ــی  ــا جاهای ــه ب ــت ک ــه اس ــة محل ــی از خان ــه اقتباس مطالع
ــازمان دهی  ــع، س ــاوت دارد. در واق ــاخته تف ــهرداری س ــه ش ک
ــهیل گر  ــاور تس ــه مش ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــرایط بای ش
ــراه  ــد و هم ــاد کن ــی را ایج ــعة محل ــز توس ــن مرک ــد ای بتوان
ــن  ــرد. بنابرای ــش بب ــه را پی ــال تجرب ــث انتق ــروژه بح ــا پ ب
ــمار  ــه ش ــه ب ــن مطالع ــده در ای ــی تعیین کنن ــازی عامل نهادس

می آیــد. 
ــه در ســطح  ــعة محل ــاد توس ــف - نه ــاد مختل ــه نه ــس س پ
ــکل گیری  ــه ش ــد ب ــه بتوان ــهیل گر ک ــاور تس ــی، مش محل
مرکز توســعة محلــی کمــک کنــد، و نهــاد نظارتی باال دســتی 
ــی  ــن بخش ــی بی ــرای هماهنگ ــرح ب ــن ط ــاور معی ــا مش ی
ــه  ــد ک ــمار می آین ــه ش ــروژه ب ــت پ ــتگاهی - ضمان و دس
ــد. بنابرایــن در  ــد شــرایط بانک پذیــری را فراهــم کنن می توانن
ــی، کار مشــاور در جلســة پنجــم تصویــب  طرح هــای مطالعات
ــل  ــة عم ــد و از عرص ــاب می کن ــویه حس ــود و او تس می ش
ــور  ــایر ام ــام س ــرای انج ــدی ب ــرا تعه ــود زی ــارج می ش خ
ــدارد. پــس هــر چقــدر هــم کــه پیشــنهاد الگــوی فضایــی  ن
داده باشــد، ادامــة کار بســتگی بــه پیگیــری عمــران و 
بهســازی و ادارة کل مســکن و شهرســازی و نهادهای مربوط 

دارد کــه برنامــه بــه آن هــا ارائــه شــده اســت. ضمانتــی بــرای 
اجــرای پــروژه وجــود نــدارد و تنها ســتاد شهرســتانی تشــکیل 
شــده اســت. کار خــوب اســت و باعــث ســاخت خانــه همــراه 
بــا فاضــاب و آب و بــرق و غیــره می شــود، امــا چــه کســی 
ــن  ــود ای ــری موج ــود؟ نتیجه گی ــد ب ــروع کنندة کار خواه ش
ــدازه هــم  ــم و هــر ان ــاد را نداری ــن ســه نه ــا ای ــه م اســت ک
مطالعــات دقیــق باشــد، تا مــا ایــن نهادهــا را نداشــته باشــیم، 
ــا مشــکل طراحــی برنامــه  ــی نخواهــد داشــت. م ــر مثبت تأثی
نداریــم، مشــکل مــا فقــدان نهــادی اســت کــه ایــن طرح هــا 
ــازمان های  ــر س ــور مؤث ــازد. حض ــی بس ــا را عمل و برنامه ه
ــته  ــبرد کار داش ــزایی در پیش ــش بس ــد نق ــاد می توان مردم نه
باشــد، البتــه بــه شــرطی کــه زیــر نظــر یــک مشــاور 
ــر ســایرین تســلط داشــته  تســهیل گر باشــد و ایــن مشــاور ب
باشــد تــا بتوانــد بــر وظیفــة اجــرا و آمــوزش نهادهــا نظــارت 

ــد. ــز انجــام ده ــی را نی ــد و بازاریاب کن

ــت های  ــی از برداش ــیب های ناش ــه آس ــما ب ش
ــد  ــاره کردی ــترک اش ــم مش ــاوت از مفاهی متف
کــه هــم در حــوزة نظــر و هــم در حــوزة عمــل، 
مســائلی را پیــش روی برنامه ریــزان و در 
قانون گــذاری و اجــرا پیــش روی مدیــران 
ــتر  ــاره بیش ــن ب ــاً در ای ــت. لطف ــرار داده اس ق

ــد. ــح دهی توضی

ــازی  ــران و بهس ــازمان عم ــه س ــود ک ــن الزم ب ــر م ــه نظ ب
ــردن  ــاز ک ــی و ب ــت بازآفرین ــت در جه ــاز فعالی ــل از آغ قب
ــی از  ــت. یک ــین بازمی گش ــارب پیش ــه تج ــد، ب ــدة جدی پرون
ــک  ــا بان ــا ب ــه م ــه ای ک ــت در تجرب ــز اهمی ــات حائ موضوع
داشــتیم، بحــث مفهــوم بــود. منظــور ایــن اســت کــه 
 Urban« در ســال 2002، هبیتــات گزارشــی بــا عنــوان
ــوار  ــی دش ــه فارس ــة slum ب ــرد. ترجم ــن ک Slums« تدوی

ــد  ــرار داده ان اســت. برخــی اصطــاح »زاغــه« را معــادل آن ق
کــه غلــط اســت زیــرا در تعریــف عملیاتــی کــه خــود هبیتات 
ــه  ــردد ک ــی برمی گ ــه مکان های ــن واژه ب ــد، ای ــه می کن ارائ
ــی  ــن معن ــه ای ــدار اســت. ب ــا ناپای ــای مســکونی آن ه واحده
کــه خــوب ســاخته نشــده اند یــا مصالــح مناســبی ندارنــد یــا 
خدمــات شــهری در آن هــا وجــود نــدارد یــا اگــر وجــود دارد از 
حــد متوســط شــهر بســیار پایین تــر اســت یــا ناپایــدار اســت 
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ــتفاده از  ــه اس ــا اینک ــی آب( ی ــد قطع ــت )مانن ــی نیس و دائم
خدمــات شــهری بــه صــورت غیرقانونــی و غیررســمی اســت. 
بــه نظــر مــن می تــوان عبــارت »محلــة فرودســت شــهری« 
را معــادل slum قــرار داد، یعنــی ایــن محــدوده محلــه اســت 
و بایــد بــرای آن در مقیــاس محلــه برنامه ریــزی شــود و 
ــاکنان  ــادی س ــی و اقتص ــخصه های اجتماع ــا مش ــی ب ارتباط
آن نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، محلــه مشــکل دارد نه ســاکنان 
ــه زوال  ــکونی رو ب ــای مس ــات، بافت ه ــف هبیت آن. در تعری
نیــز در شــمول واژة slum قــرار گرفته انــد. تجربــه نشــان داده 
اســت کــه ایــن محــات لزومــاً فقیرنشــین نیســتند و ممکن 
ــاظ  ــه لح ــن ب ــه پایی ــط رو ب ــای متوس ــم گروه ه ــت ه اس
مالــی و هــم گروه هــای کم درآمــد در چنیــن محاتــی 
ــط  ــر خ ــاً در زی ــا الزام ــن محله ه ــی ای ــوند. یعن ــتقر ش مس
فقــر مطلــق قــرار ندارنــد و در نتیجــه اطــاق فقیر نشــین بــه 
ــهر  ــی، ش ــناد بین الملل ــت. در اس ــت نیس ــدان درس ــا چن آن ه
بایــد بــه لحــاظ اقتصــادی مولــد و جــاذب ظرفیــت ســرمایه و 
بــه لحــاظ اجتماعــی فراگیــر باشــد. فراگیــر )inclusive( بودن 
ــت، از  ــانی اس ــض در خدمات رس ــع تبعی ــی رف ــه معن ــز ب نی
جملــه در تأمیــن مســکن و ارائــة خدمــات پایــه. از ایــن منظر 
شــهر ها می تواننــد مشــکل گروه هــای کم درآمــد خــود را 
ــی حــل  ــه لحــاظ مفهوم ــوز ب ــن مشــکل هن ــد. ای حــل کنن
ــن شــده فقــط  ــی کــه تدوی ــی در ســند مل نشــده اســت. حت
ــای  ــه محله ه ــود و ن ــد می ش ــمی تأکی ــکان غیررس ــر اس ب
ــت فرســودة رو  فرودســت شــهری )اســکان غیر رســمی و باف
ــت تاریخــی از آن مســتثنا می شــود(.  ــه باف ــه البت ــه زوال ک ب
ســند ملــی جدیــدی کــه در ســال 93 بــا عنــوان »بازآفرینی« 
تصویــب شــده اســت، از آن ســند قدیمــی هــم عقب نشــینی 
ــوان  ــا عن ــی ب ــاً محدوده های ــند، صرف ــن س ــد. در ای می کن
محــات هــدف وجــود دارد و نــه بــه شــکل مشــخص 
اســکان غیر رســمی و نــه بافــت فرســودة رو بــه زوال. 
ــدف« و در انگلیســی  ــه آن »محــدودة ه ــی ب ــی در فارس یعن
»urban slums« اطــاق می شــود کــه ایــن تناقــض در 
اکثــر انتشــارات دو زبانــة ســازمان عمــران و بهســازی شــهری 
ــی  ــون انگلیس ــه در مت ــی ک ــت. در حال ــکار اس ــًا آش کام
هــم می شــود نوشــت target area، از urban slums در 
ــتفاده  ــهری اس ــازی ش ــران و بهس ــازمان عم ــای س متن ه

می شــود. 
مهم ایــن نیســت کــه چــه اســمی بــرای ایــن ســکونت گاه ها 
ــه   ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــة حائ ــم، نکت ــن می کنی تعیی
تعریــف مــا متناســب بــا محتــوا و هــدف برنامه ریــزی 
و بــه عبــارت دیگــر در جهــت کاهــش فقــر شــهری 
ــا  ــکن در آن ه ــت مس ــه کیفی ــی ک ــه مکان های ــا ب ــد. م باش
ــت  ــر اس ــط پایین ت ــد متوس ــهری از ح ــات ش ــدار و خدم ناپای
ــن  ــدت آن در ای ــا ش ــم، ام ــاق می کنی ــی را اط ــن نام چنی
ــر  ــد. از دیگ ــاوت باش ــم متف ــا ه ــد ب ــکونت گاه ها می توان س
ــل شــود  ــی منتق ــة کارفرمای ــه بدن ــه ســعی شــد ب ــی ک نکات
ایــن بــود کــه فقــر نســبت بــه قشــر متوســط شــهر تعریــف 
می شــود و چــون قشــر متوســط جامعــه در شــهرهای 
مختلف بــا هــم متفــاوت اســت، ســکونت گاه های غیررســمی 
ــن  ــه ممک ــند. در نتیج ــاوت باش ــد متف ــز می توانن ــا نی آن ه
ــاق و اســکان  ــک ات ــاس ی اســت اســکان غیررســمی بندرعب
ــکان  ــًا اس ــا مث ــد. ی ــه باش ــک خان ــنندج ی ــمی س غیررس
ــن در دهه هــای  ــل تفکیــک غیررســمی زمی غیررســمی اردبی
ــه  ــی را ب ــه زمین ــی قطع ــه هرکس ــت ک ــوده اس 60 و 70 ب
صــورت غیرقانونــی و غیررســمی بــه دســت آورده و خانــه ای 
ســاخته کــه اکنــون تبدیــل بــه مشــکل شــده اســت. اشــباع 
ــارة چگونگــی شــکل گیری محله هــای فرودســت  نظــری درب
شــهری از دهــة 70 تا کنــون حاصــل شــده اســت، و 
ــه شــده اند،  ــی ارائ ــباع تجرب ــا اش ــم ب ــود ه ــای موج راه حل ه
ــن  ــی مهم تری ــام در ارادة سیاس ــد ابه ــر می رس ــه نظ ــی ب ول
مشــکل پیــش روی بهســازی محله هــای فرودســت شــهری 
ــت. ــه زوال( اس ــودة رو ب ــت فرس ــمی و باف ــکان غیر رس )اس
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