نگاهـی گذرا به معیار اثرگذاری مطلوب اقدامات بر کیفیت زندگـی
مردم ،در تجربة همکاری مشترک با بانک جهانی
توگو با مهرداد جواهریپور
گف 

*

ترجیــح میدهــم بــا مــروری اجمالــی بــر پیشــینة موضــوع
ســکونتگاههای غیررســمی در کشــور ،ابتــدا گــذری بــر
مطالعــات در ایــن حــوزه داشــته باشــم و پــس از آن بــه
برنامههــا و تجربــة همــکاری مشــترک بــا بانــک جهانــی
بپــردازم .شــاید بتــوان گفــت بحــث اســکان غیررســمی

بــا مطالعــات پراکنــدهای در دهههــای  40و  50نظیــر
مطالعــة مؤسســة تحقیقــات و مطالعــات اجتماعــی در مــورد
آلونکنشــینهای شــهر تهــران آغــاز شــد .در دهــة 60
نیــز دکتــر پیــران در زمینــة مباحــث نظــری توســعة شــهری
و شهرنشــینی شــتابان در ایــران چندیــن مقالــة پیوســته در
مجلــة اطالعــات سیاســی اقتصــادی بــه چــاپ رســاند .پــس
از ایــن دو مرحلــه ،موضــوع اســکان غیررســمی ،بــه نظــر
مــن ،در ســال  73بــا طرحــی بــا عنــوان «علــل و پیامدهــای
* دکتری جامعه شناسی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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ارزیابــی شــما از فعالیتهایــی کــه ذیــل
برنامــة همــکاری بــا بانــک جهانــی در زمینــة
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان در
ســکونتگاههای غیررســمی انجــام شــده
چیســت؟ میــزان تأثیرگــذاری ایــن برنامــه
و اقدامــات بــر ابعــاد مختلــف زندگــی مــردم
چقــدر بــوده اســت؟

حاشیهنشــینی در ایــران» کــه در مرکــز مطالعــات و تحقیقات
شهرســازی و معمــاری ایــران انجــام شــد در کانــون توجــه
قــرار گرفــت .ایــن مطالعــات کــه بــا تأکیــد بــر محــات
اکبرآبــاد و ســلطانآباد تهــران انجــام شــد ،چندیــن نتیجــة
عمــده داشــت.
اولیــن نکتــه آن بــود کــه تصوراتــی کــه در مــورد اســکان
غیررســمی وجــود داشــت بهکلــی دگرگــون شــد .یعنــی
در ایــن زمــان پــی بــرده شــد کــه ســاکنان ایــن مناطــق
گروههــای کمدرآمــدی هســتند کــه الزام ـ ًا مهاجــر نیســتند،
بلکــه ســرریز اجتماعــی و اقتصــادی شــهر تهــران هســتند
کــه در دهههــای  50و  60بــه دلیــل افزایــش قیمــت زمیــن
و خدمــات در تهــران ،بــه دنبــال مکانــی متناســب بــا منابــع
مالــی خــود ،از تهــران خــارج شــدهاند .همــه فکــر میکردنــد
ایــن افــراد مهاجرانــی هســتند کــه قصــد بازگشــت بــه مبــدأ
خــود را دارنــد .در حالــی کــه اگــر واقعــ ًا میخواســتند بــه
مبــدأ خــود بازگردنــد ،بایــد بــه تهــران بازمیگشــتند .درســت
اســت کــه بــه مــرور مهاجــران خــارج اســتانی نیــز بــه ایــن
مناطــق وارد شــدند ،ولــی بســیاری از ایــن افــراد متولــد شــهر
تهــران و اصالت ـ ًا متعلــق بــه همیــن جــا بودنــد .افــراد در طی
زمــان بــرای مکانــی کــه در آن حضــور دارنــد منزلــت مکانی
خاصــی قائــل میشــوند .مث ـ ً
ا افــرادی کــه در حــال حاضــر

