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مقدمه
توســعه فیزیکــی شــتابان و نامتعــادل
شــهرها ،پیامدهــای نامطلــوب اقتصــادی،
اجتماعــی و کالبــدی داشــته اســت .یکــی از
آثــار و پیامدهــای توســعه فیزیکــی نامــوزون
و نامتعــادل شــهری ،حاشیهنشــینی 1و
اســکان غیررســمی اســت 2.حاشیهنشــینی
1 .Marginal settlement.
 . 2آنچــه در پــی میآیــد اقتباســی اســت از منابــع ذیــل :ســیدرضا
صالحــی امیــری و زهــرا خدائــی ،حاشیهنشــینی و اســکان
غیررســمی؛ چالشهــا و پیامدهــا ،ص441-33؛ انجمــن جامعــه
شناســی ایــران و شــورای اجتماعــی کشــور ،آســیبهای اجتماعــی
ناشــی از حاشــیه نشــینی ،روابــط همســایگی و آپارتمانشــینی،
تهــران ،1391 ،مقــاالت :نــوروز هاشــمزهی ،الدن بهدادمنــش و آذر
رشــتیانی ،فراتحلیــل پژوهشهــای حاشیهنشــینی در کالنشــهر
تهــران ،ص.229-203

و زاغهنشــینی ،پدیدهــای اســت کــه بعــد از
انقــاب صنعتــی ،همــراه توســعة شــهرها در
کشــورهای پیشــرفته و ســپس در کشــورهای
در حــال توســعه ،گســترش بیشــتری یافتــه
اســت و در حــال حاضــر نیــز ادامــه دارد .بــا
صــدور برنامههــای اقتصــادی کشــورهای
توســعهیافته ،تحــت عنــوان برنامههــای رشــد و
توســعه ،پدیــدة حاشیهنشــینی در این کشــورها
بــه وجــود آمــد .مفهــوم حاشیهنشــینی
معادلهــای فراوانــی دارد.
بدمســکنی 3،زیســت حاشــیهای 4،اســکان

غیررســمی 5،کوخنش��ینی ،زاغهنشــینی ،اســکان
نامتع��ارف ،اسـ�کان ناهنج��ار ،پراکندهرویی ،شــهر
6
آســتانهای ،ســکونت نابســامان یــا ناپایــدار،
مســکن ناهمگــون و غیــر اســتاندارد ،شهرســازی
غیررســمی ،مناطــق تراکــم فقــر ،کمربنــد فقــر،
کمربنــد نکبــت ،زاغههــای یــأس ،ســرپناه
خلــق الســاعه 7،مناطــق نــه شــهر و نــه روســتا
و گودنشــینی و مراکــز ســکونتی برنامهریــزی
نشــده در خــارج از محدودههــای قانونــی
شــهرها از مفاهیــم رایــج بــرای توضیــح ایــن
پدیــده اســت.
حاشیهنشــینان بــه کســانی گوینــد کــه در
محــدودة اقتصــادی شــهر زندگــی میکننــد و
جــذب نظــام اجتماعــی و اقتصادی شــهر نشــده
و خــود ،شــیوة جدیــدی از زندگــی را پدیــد
آوردهانــد .ایــن نــوع زندگــی ،بــا ســه شــیوة
رایــج زندگــی ،یعنــی شــهری ،روســتایی و ایلــی
متفــاوت اســت و بــا ویژگیهــای اجتماعــی و
اقتصــادی مخصــوص بــه خــود ،بافــت فیزیکــی
معینــی را بــه وجــود م ـیآورد.
همچنیــن در تعریفــی کــه بــر مبنــای
دیــدگاه اقتصــادی بــوده و بــه شــکل بســیار
کلــی از ســوی «مؤسســة مطالعــات و تحقیقــات
اجتماع��ی دانش��گاه ته��ران» ارائ��ه ش��ده اس��ت.
حاشیهنشــینی چنیــن تعریــف شــده اســت:
5 .Illegal settlement.

3 .Unofficial.

6 .Informal of irregular settlement.

4 .Marginal settlement.

7 .Squatter.

«حاشیهنشــینی بــه معنــای اعــم ،شــامل
[شیــوه زندگ��ی] تمــام کســانی اســت کــه در
محــدودة اقتصــادی شــهری ســاکن هســتند؛
ولــی جــذب اقتصــاد شــهری نشــدهاند .جاذبــة
شــهری و رفــاه شــهری ،ایــن افــراد را از زادگاه
خویــش کنــده و بــه ســوی قطبهــای صنعتــی
و بازارهــای کار میکشــد .اکثــر مهاجــران،
روســتاییانی هســتند کــه بــه منظــور گذرانــدن
بهتــر زندگــی ،راهــی شــهرها میشــوند».
بــه طــور کلــی حاشیهنشــینان کســانی
هســتند کــه در ســکونتگاههای غیرمتعــارف
بــا ســاکنان بافــت اصلــی شــهر زندگــی
میکننــد .ایــن افــراد بیشــتر بــر اثــر نیروهــای
دافعــة زیســتگاه اولیــه ماننــد فقــر ،بیــکاری و...
از زادگاه خــود رانــده شــده ،بــه شــهرها روی
میآورنــد.

زاغهنشینی
واژه زاغهنشــینی بــه معنــای محلههــای
مســکونی پرجمعیت و فرودســت شــهری اســت
کــه گاه بــرای آن معادلهــای «آلونــک» ،و
«زاغــه» یــا «حلبیآبــاد» 1در فارســی برگزیــده
 . 1حلبیآبــاد ،ترجمــه و معــادل مســتقیم واژه فرانســه «�Bidon
 »villeاســت کــه از مظاهــر گســترش نامــوزون شــهرهای آفریقایــی
در دوران مستعمرهســازی بــود کــه در ســاخت منــازل آن ضایعــات
و مــوادی چــون پیتهــای حلبــی ( )Bidoneتختــه پــاره مقــوا

و غیــره بــه کار رفتــه بــود و تقریبــاً همیــن نــوع خانههــای محقــر
بودنــد کــه در درون و اطــراف متروپلهــای کشــورهای صنعتــی نیــز
توســعه پیــدا کردنــد؛ امــا بــه نظــر میرســد بــار ارزشــی صفــت
حاشــیهای بــودن انســانها (در مقابــل شــهروندان در متــن توجــه
و اهمیــت) در رواج اصطــاح حاشیهنشــینی شــهری بیشــترین
تأثیــر را بــه جــای گذاشــته اســت؛ چــرا کــه واژههــای Marginal
و  Margionuxدر زبانهــای انگلیســی و فرانســه ،همیــن معنــا
را میدهنــد .همچنیــن بایــد اشــاره کــرد کــه در ادبیــات شــهری،
ترکیــب و اصطــاح دیگــری در زبــان فرانســه وجــود دارد تحــت
عنــوان بانلیــو « »Banlieuبــه معنــای منطقــه دور شــهری و حومــه
کــه در ایــن نامگــذاری مؤثــر بــوده اســت؛ بــه خصــوص کــه ریشــة
لغــوی التیــن « »Banدر اصــل خــود بــه معنــای منطقــة ممنوعــه
(خــارج شــهر) در تاریــخ و ســاختار شهرنشــینی کشــورهای التیــن
زبــان ،ســابقهای چنــد صــد ســاله داشــته و از انقــاب صنعتــی
بــه ایــن ســو در اکثــر مــوارد ،فضــای اطــراف شــهرهای بــزرگ
نخســت بــه وســیله مزدبگیــران و فقیــران شــهری (بــه دلیــل گرانــی
زمیــن) اشــغال میشــد (Larousse Encyclopedique,
.)1997:861

هژیو هدنورپ

اسکان غیررسمی
اس��کان غیررس��می عب��ارت اس��ت از:
ســکونتگاههایی کــه درون یــا مجــاور شــهرها
دارای بافــت کالبــدی نابســامان و عمدتـا ً خودرو
بــوده و متشــکل از واحدهــای مســکونی اســت
کــه بــدون رعایــت اصــول فنــی ســاختمان،
ســاخته شــده و فاقــد مجــوز رســمی اســت.
بیشــتر ســاکنان آنهــا قشــرهای کمدرآمدنــد
و در اقتصــاد غیررســمی فعالیــت دارنــد .ایــن
نــوع اســکان ،منطقــه مســکونی گروههــای
کمدرآمــدی اســت کــه در بــازار رســمی

مســکن جایــی ندارنــد .در نتیجــه بــه بــازار
غیررســمی مســکن روی میآورنــد.
اســکانهای غیررســمی در جهــان ،پیشــینه
طوالنــی دارد .از زمــان شــکلگیری تاکنــون
بــا عناویــن متعــددی چــون :حاشیهنشــینی،
ســکونتگاههای خــودرو و نابســامان ،اجتماعــات
آلونکی ،اســکان نابهنجــار و خودانگیختــه نامیده
میشــود .بدیــن صــورت کــه شــخصی بــه غیــر
از مالــک زمیــن ،مســاکنی را بــا اجــازه و یــا
بــدون اجــازه صاحــب ملــک میســاخته اســت.
اســکان غیررســمی از جملــه پدیدههــای
ناشــی از شهرنشــینی شــتابان معاصــر و از
جلوههــای بــارز فقــر شــهری اســت کــه بــه
صــورت خــودرو در درون یــا اطــراف شــهرها
ظاهــر شــده اســت .اینگونــه ســکونتگاهها
بــا تجمعــی از قشــرهای کمدرآمــد و غالب ـا ً بــا
مشــاغل غیررســمی و شــیوهای از شهرنشــینی
ناپایــدار همراهنــد و زمینــة مناســبی بــرای بروز
آســیبهای اجتماعــی بــه شــمار میرونــد.

شــده اســت و نخســتین بــار در ســال 1820
اســتفاده شــد .دایــرۀ المعــارف بریتانیــکا ،ایــن
واژه را اینگونــه تعریــف میکنــد:
 ...بخشهایــی از شــهر کــه از نظــر فیزیکی و
اجتماعــی ،مخروبــه باشــد و زندگــی خانوادگــی
در آنهــا مناســب نباشــد .بدمســکنی شــامل
فقــدان نــور کافــی ،هــوا ،توالــت ،حمــام و نیــز
مشــکالت تعمیــر اساســی و ...شــاخص اصلــی
اینگونــه سکونتگاههاســت؛ آنهــا بســیار
شــلوغ و آشــفتهاند.
در فرهنــگ لغــت آکســفورد واژه «»Slum
چنیــن تعریــف شــده اســت:
فضاهــا ،کوچــه یــا خیابانهــای کوچــک و
بــد ســاخته شــده ،کثیــف و خانههــای شــلوغ
و درهــم و برهــم.
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س��کونتگاههای حاش��یهای در ایــران بــر اســاس نــو ِع مســکن،
شــامل مــوارد ذیــل اســت:
آلونــک :بــه مکانــی گفتــه میشــود کــه معمــوال ً از یــک یــا دو
اتــاق بــا مصالــح کـمدوام (چــوب ،نایلــون ،برزنــت ،گل و خــاک ،حلــب
و پالســتیک و )...بنــا شــدهاند و وضعــی ناهنجــار و غیراســتاندارد (هــم
از نظــر ســاخت و هــم از نظــر انــدازه و )...دارنــد .غالبـا ً بــدون مجــوز و
در نقاطــی نامناســب و پــرت ســاخته میشــود و یــک خانــواده کوچــک
یــا بــزرگ در آن ســکونت دارد.
اتــاق :از خشــت و گل و آجــر بــه صــورت بلوکهــای ســاختمانی
و شــکل و قالــب یکســان ســاخته میشــود.
اتاق حلبی :مسکنی که عمدتا ً از پیتهای حلبی میسازند.
باشلی :نوعی مسکن کپری با دیواره سنگی و طاق حصیری است.
چــادر :شــامل چــادر کامــل یــا چادرهایــی کــه بــا پارچــه ،نایلــون
و مــواد مشــابه ســرهمبندی شــده باشــد.
زاغــه :بــه گــودال یــا حفرهــای گوینــد کــه در کــوره یــا زمیــن
بــرای نگهــداری حیوانــات یــا اقامــت انســان تعبیــه شــود؛ ولــی بــه
طــور مســلم بــه خانههــای مخروبــة محلههــای حاشیهنشــین نیــز
گفتــه میشــود؛ بــه طــوری کــه آنهــا را زاغهنشــین نیــز میگوینــد.
اینگونــه واحدهــای مســکونی ،گاه در اصــل واحدهــای مســکونی بــا
کیفیــت بــاال بودهانــد کــه بــر اثــر مــرور زمــان و بیتوجهــی بــه تعمیــر،
تخریــب شــد ه یــا بــا ایجــاد دیوارهــا و جداکنندههــا بــه واحدهــای
کوچــک و غیراســتاندارد بــدل شــدهاند .ایــن بناهــا معمــوال ً فاقــد نــور،
سرویســهای بهداشــتی و امکانــات الز ِم یــک واحــد مســکونی قابــل
قبــول هســتند.
زیرزمیــن :پایینتــر از ســطح زمیــن بــا مصالــح ســاختمانی

ســاخته میشــود.
قمیر :محل پختن خشت در کورهپزخانهها است.
کپــر :معمــوال ً در نواحــی گرمســیر بــا حصیــر ،چــوب ،خــاک و
خاشــاک ســاخته میشــود و ماننــد آلونــک یــا خانــوار کوچــک یــا
بــزرگ را در نقاطــی نامناســب و پــرت در خــود جــای میدهــد.
گرگیــن :دارای دیــوار معمولــی بــا مصالــح ســاختمانی و ســقف
حصیــری اســت.
مقبــره :اتاقهایــی کــه در صحــن امامــزاده ســاخته میشــود کــه
هــم محــل دفــن مــردگان اســت و هــم محــل ســکونت زنــدگان.
ســکونتگاههای حاشــیهای براســاس چگونگــی اســتقرار نســبت بــه
شــهر اصلــی بــه ســه نــوع تقســیم میشــوند:
مســاکن قدیمــی و متــروک داخــل شــهرها :ایــن مســاکن
قب ـاً در شــهرها جایــگاه ثروتمنــدا ِن شــهری بودهانــد؛ ولــی امــروز بــا
گذشــت زمــان و نیــاز بــه تعمیــر و فرســوده شــدن و مطابقــت نداشــتن
توآمــدی ،دچــار رکــود قیمــت
بــا رونــد مدرنیزاســیون و مشــکالت رف 
شــده و بــر اثــر مراحــل هجــوم و توالــی بــه جایــگاه زندگــی فقیــران و
کارگــران شــهری تبدیــل شــدهاند و امکانــات زندگــی مطلــوب را ندارنــد.
مســاکن غیرمتعــارف درونشــهری :ایــن مســاکن ،عمــر
کوتاهتــری نســبت بــه نــوع قبلــی دارنــد؛ ولــی در نحــوة ســاخت ،مالکیت
و ...غیرقانونیانــد یــا اینکــه در مکانهــای مخاطرهآمیــز درون شــهری
نظیــر نزدیکــی بــا مســیلها ،خطــوط آهــن و  ...ســاخته شــدهاند.
مســاکن غیــر متعــارف بیــرون شــهری :ایــن مناطــق کــه
کالً خــارج از محــدوده قانونــی و رســمی شــهر هســتند بــه صــورت
خــودرو و بــدون برنامهریــزی از پیــش تعییــن شــده ایجــاد شــدهاند؛
ازای ـنرو دســتگاههای دولتــی نیــز بــه آنهــا هیچگونــه خدماتــی ارائــه
نمیدهنــد و ایــن مناطــق در نوعــی از محرومیــت بــه ســر میبرنــد.

ویژگیها

فقــدان یــا کــم بــودن امکانــات آموزشــی و رفاهــی و پاییــن

بــودن ســطح ســواد و تحصیــات :در حاشــیه شــهرهای ایــران ،آمــوزش
و پــرورش بــه بدویتریــن شــکل ممکــن رواج دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه
پــرورش ایــن
تخصیصنیافتــن بودجــه متناســب بــرای امــر آمــوزش و
ِ
نقــاط ،جــدای از آنکــه باعــث کمســوادی حاشیهنشــینان شــده اســت،
موجــب شــده کــه فراینــد جامعهپذیــری در میــان کــودکان و نوجوانــان
حاشیهنشــین ،ناقــص و عقیــم باشــد؛ نقصانــی کــه در رشــد بــاالی
انحرافــات اجتماعــی نمــود مییابــد.

هژیو هدنورپ

مناطق حاشیهنشین عموما ً ویژگیهای زیر را دارند:
ســیمای نامطلــوب :عمدهتریــن نمــاد جهانــی حاشیهنشــینی،
ســیمای نامطلــوب آن اســت کــه احســاس و وجــدان و دیــدگان آدمــی
را مــیآزارد ،ســاختمانها تخریــب شــده و فرســوده نشــان میدهــد،
گذرگاههــا و معابــر پــر پیــچ و خــم و کــم عــرض بــوده و معمــوال ً راه
دسترســی خودروهــای امــداد اعــم از آتــش نشــانی ،اورژانــس و پلیــس
هنـ�گام بـ�روز حـ�وادث و خطـ�رات وجـ�ود نـ�دارد.
پاییــن بــودن ســطح بهداشــت عمومــی و ســامتی :انباشــت
زبالههــا و جمــعآوری نکــردن آنهــا ،جریــان فاضــاب منــازل در
کوچههــا و نبــود دفــع بهداشــتی آن ،آلودگیهــای صوتــی و آلودگــی هــوا
و ...در ایــن محــات ،مشــهود اســت.
فقــدان شــغل رســمی و درآمــد کافــی :اکثــر خانوادههــای
حاشیهنشــین ،شــغل رســمی بــرای تأمیــن معــاش خــود ندارنــد و چــون
ایــن افــراد عمومـا ً مهــارت و تخصــص و ســرمایة الزم را ندارنــد ،بــه مشــاغل
کاذب و بعضــا ً مجرمانــه مثــل دستفروشــی ،کوپنفروشــی ،تکدیگــری،
زبالـهدزدی ،خریــد و فــروش مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی روی میآورند.
آییــن و رفتــار :بــه لحــاظ اجتماعــی ،اســکانهای غیررســمی
فاقــد نظــم و ســازماندهی بــوده ،ممکــن اســت ناحیـهای دارای فســاد و
جــرم و جنایــت باشــد.
شــیوه زندگــی :بســته بــه طریقــی کــه اســکانهای غیررســمی شــکل
گرفتــه ،شــیوه زندگــی ســاکنان آن ممکــن اســت بــه نحوی باشــد که نســبت
بــه ســایرین احســاس بیگانگی کننــد یا به صــورت آشــنایان صمیمــی درآیند.
خصوصیات کالبدی :اســکانهای غیررســمی به ســبب شـرایط غیرقانونی
ماهیــت خــود ،خدمات و زیرســاختهایی پایینتر از ســطوح حداقل و مناســب
دارد .ایــن خدمات شــامل شــبکه ارتباطی ،تأمین آب ،بهداشــت معابــر ،فاضالب،

مـدارس ،مراکز درمانــی ،مراکزخرید و فروش و ...هســتند.
خصوصیــات اقتصــادی و اجتماعــی :اغلــب ســاکنان اســکانهای
غیررســمی بــه گروههــای کمدرآمــد تعلــق دارنــد کــه یــا بــه عنــوان
نیــروی کارمــزد یــا در بخشهــای مختلــف غیررســمی فعالیــت میکننــد.
خصوصیــات قانونــی :خصوصیــت عمــدهای کــه اســکانهای
غیررســمی را از ســکونتگاههای رســمی جــدا میســازد ،آن اســت کــه
ایــن زمینهــا ممکــن اســت اراضــی عمومــی یــا تصــرف شــده دولتــی
یــا قطعــه زمینهــای حاشــیهای ،ماننــد زمینهــای محــدوده ممنوعــه
خطــوط آهــن یــا اراضــی نامطلــوب باتالقــی باشــد.
وجــود خردهفرهنگهــای خــاص مناطــق کوچــک :در مناطــق
حاشیهنشــین ،خردهفرهنگهــای مناطــق کوچکــی مشــاهده میشــود کــه
هــر یــک از خانوارهــا قب ـاً ســاکن آن بودهانــد .ایــن فرهنگهــا بســیار دیــر،
جــذب فرهنــگ شــهری میشــوند و ایــن امــر و نیــز فقر فرهنگــی افـراد ،امکان
نفــوذ از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی را در آنها بـرای اجـرای برنامههای مختلف
اجتماعـ�ی ماننـ�د بهداشـ�ت ،تنظیـ�م خانـ�واده و ...بـ�ا مشـ�کل مواجـ�ه میکنـ�د.
تراکــم جمعیــت :ترکیــب ســنی جمعیــت در ایــن مناطــق نشــان
میدهــد کــه بــا وجــو ِد جــوان بــودن بیشــتر رؤســای خانوادههــا ،بُعــد خانــوار
وســیع اســت .متوســط تعــداد جمعیــت هــر خانــوار  4/5درصــد اســت کــه با
در نظــر گرفتــن مســاحت کـ ِم منــاز ِل موجــود در مناطــق حاشیهنشــین بــه
تراکــم بیــش از حــد جمعیــت در ایــن مناطــق پــی خواهیــم بــرد.
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بــه مــوازات رشــد بیرویــه شهرنشــینی
در کشــور ،ســکونتگاههای نامتعــارف و
حاشــیهای بــه ســرعت ایجــاد شــده و رشــد
یافتهانــد .بــر اســاس دیــدگاه پژوهشگــران،
ســاکنان ایــن ســکونتگاهها اغلــب دارای
ویژگیهـ�ای ذیـ�ل هسـ�تند:
پایبنــدی بــه هویــت قومــی ،ســنتها و
ارزشهــای اولیــه و حفــظ خانــواده بــه صــورت
گســترده وجــود دارد.
تــرس از ســازمانهای شــهری بــه ســبب
پاییــن بــودن ســطح فرهنــگ و درآمــد و
نبــود ِن امــکان تمــاس بــا ســازمانهای
شــهری و بهرهمنــدی از امکانــات آنهــا
مشــاهده میشــود.
داشــتن دغدغــه بــرای بــاال بــردن قــدرت
و تــوان جســمی خویــش بهویــژه دربــاره
جوانــان در اینگونــه محــات بــرای داشــتن
جایــگاه در جامعــه شــهری ،تــاش بــرای
نمایــش نیرومنــدی خویــش بــه مــردم
شــهری ،تظاهــر بــه بزرگــی و قــدرت و عالقــه
بــه وارد شــدن در جریانهــای هیجانانگیــز
از جملــه ویژگیهــای ایشــان اســت .برخــی
از روشهــای رایــج در میــان آنــان بــرای
بزرگنمایــی عبارتنــد از :خریــد و فــروش
مــواد مخــدر ،مشــارکت در انــواع نزاعهــای
خیابانــی ،خیابانگــردی و گذرانــدن شــب

در بیــرون از خانــه ،صــرف مشــروبات الکلــی،
باجگیــری و. ...
آنــان بــه دلیــل ضعــف در مقابلــه بــا
نامالیمــات زندگــی ،بــه جبــر سرنوشــت
معتقدنــد.
بیــکاری و کــمکاری و در نتیجــه ،کاهــش
درآمــد ایــن افــراد ،ایجــاد نگرانــی و تــرس از
آینــده و ســرانجام ،تزلــزل بنیــان خانوادههــای
آنــان در میانشــان مشــهود اســت.
گوشــهگیری و جداییگزینــی بــه دلیــل
فقــر مــادی و فرهنگــی هــم از صفــات آنــان
اســت.
عالقــة کــم بــه رعایــت مســائل بهداشــتی
و درمانــی ،بــه دلیــل داشــتن درآمــد انــدک،
کــم بــودن تعــداد مراکــز درمانــی و بهداشــتی

و نیــز ســطح پاییــن فرهنگــی در ایــن مناطــق
وجــود دارد.
اعتقــادات دینــی ـ مذهبــی شــدید و بعضـا ً
تــوأم بــا خرافــات دارنــد کــه بــه دلیــل داشــتن
خاســتگاه روســتایی و حمــل فرهنــگ ســنتی
خویــش اســت.
ســطح پاییــن ســواد و آمــوزش ،افزایــش
بیســوادی ،کاهــش تخصــص در بیــن
حاشیهنشــینان مشــاهده میشــود .علــل
آن عبــارت اســت از :کمبــود امکانــات و
فضــای آموزشــی ،کمبــود کادر مجــرب و
تحصیلکــرده آموزشــی ،بیســوادی یــا
کمســوادی اولیــای دانشآمــوزان ،فقــر
مــادی خانوادههــا و نیــاز بــه کار کــودکان،
فقــر فرهنگــی بهویــژه رواج تفکــرات قدیمــی

حاشیهنشــینان بــه کســانی گوینــد
کــه در محــدودة اقتصــادی شــهر زندگــی
میکننــد و جــذب نظــام اجتماعــی و
اقتصــادی شــهر نشــده و خــود ،شــیوة
جدیــدی از زندگــی را پدیــد آوردهانــد.

روســتا نیســتند.
از نظــر اجتماعــی و فرهنگــی ،بافتــی جــدا
از بافــت جامعــه دارنــد.
بیشــت ِر حاشیهنشــینان ،مهاجــرا ِن
روســتایی و عشــایر و کمتــر شــهری هســتند
ک��ه اغل��ب ،مه��ارت الزم ش��هری را ندارن��د.
محــل ســکونت و نــوع مســکن آنهــا بــا
محــل ســکونت متعــارف شــهری ،مغایــر و
مالکیــت آن غالبــا ً غصبــی اســت؛ ســاخت
منــازل عمدتــا ً کوچــک و فاقــد نــور کافــی،
فاضــاب مناســب و آب آشــامیدنی ســالم
اســت و منــازل ،عمومــا ً از مصالــح نامتعــارف
و ناپایــدار ســاخته میشــوند.
اکثــر حاشیهنشــینان تحــت تأثیــر
متغیرهایــی چــون نبــو ِد دسترســی بــه
مشــاغل اقتصــادی شــهر همــراه بــا فقــر
اقتصــادی و نداشــتن تخصــص ،مجبــور
میشــوند در آلونکهــا و زاغههایــی زندگــی
کننــد کــه اغلــب فاقــد هــر گونــه تســهیالت از
قبیــل آب ،بــرق و خدمــات بهداشــتی اســت.
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و متحجرانــه بیــن خانوادههــا و مهمتــر
بــودن اوالد ذکـ�ور ب��ر اس�اـس آن و جلوگیــری
از ادامــة تحصیــل دختــران.
اغلــب افــراد بــا وطــن خــود ،ارتبــاط
دائمــی دارنــد.
قضــا و قدرگرایــی و داشــتن آرزوهــا و
انگیزههــای محــدود ،رواج دارد.
اکثــر افــراد ،مهــارت شــغلی ندارنــد و در
نتیجــه ،بیثباتــی شــغلی و اشــتغال بــه
مشــاغل کاذب ،در ایــن نقــاط وجــود دارد.
فــراوان بــود ِن انحرافــات و بزهــکاری در
مناطــق حاشــیهای ،طبیعــی اســت.
ســکونتگاههای غیررســمی ،تمرکــزی از
قشــرهای کمدرآمــد و فقیــر شــهری و مهاجــر
روســتایی را شــامل میشــود.
محیطــی بــا کیفیــت پاییــن زندگــی بــوده،
کمبــود شــدید خدمــات و زیربناهای شــهری و
تراکــم بــاالی جمعیتــی در آن مشــهود اســت.
بــه دلیــل نداشــتن پروانــه ســاختمان
و تبعیــت نکــردن از برنامههــای رســمی
شهرســازی ،ایجــاد مســکن در مناطــق
حاشیهنشــین شــتابزده اســت و مجموع ـهای
از ســاختمانهای نابســامان دیــده میشــود.
اکثــر حاشیهنشــینان در مقابــل منافــع
مشــترک و مســائل جمعــی بــه شــدت،
همبســتگی دارنــد.
درصــد باالیــی از آنهــا از وضعیــت فعلــی
خــود رضایــت دارنــد و مایــل بــه برگشــت بــه

فقــر اقتصــادی نــه تنهــا باعــث میشــود کــه
بــه مشــاغل کاذب از قبیــل :دستفروشــی،
ماشینشــویی و ...تــن بدهنــد؛ بلکــه محیطــی
فراهــم میشــود کــه زمینــه ظهــور برخــی از
مســائل حــاد اجتماعــی ـ شــهری را فراهــم
میســازد.
تجانــس گروهــی و همبســتگی نســبتا ً
باالیــی ،خاصــه در مواجهــه بــا مســائل
مشــترک و عوامــل خارجــی نشــان میدهنــد.
نهادهــای خــاص خــود را دارنــد و یکدیگــر
را بــه خوبــی کنتــرل میکننــد.
در مســائل جمعــی و اتفاقاتی که به سرنوشــت
اجتمــاع آلونکنشــین مربــوط میشــود ،ســازمان
یافتــه و متحــد عمــل میکنند.
بــه دلیــل تزلزل شــغلی ،نداشــتن احســاس
امنیــت ،احســاس حقــارت و زندگــی در محلــی
غیرقانونــی درصــد باالیــی از آنهــا دچــار
اضطــراب شــدید و عــوارض آن هســتند.
آنهــا همچــون کل شــهر (شــهر مــادر)
طبقاتــی بــوده ،سلســله مراتبــی از قــدرت،
منزلــت ،درآمــد و رفــاه در میــان آنــان وجــود
دارد.
بــه دلیــل ارزشــگذاریها ،اَنــگ و
برچســبزنی از یــک ســو و روابــط قومــی
موجــود در آنهــا از ســوی دیگــر ،آگاهــی
آلونکنشــینها بــر موقعیــت اجتماعیشــان
بــاال رفتــه و تجانــس وفــاق اجتماعــی
گروهگرایــی درونگرایانــه مشــهودی را بــه
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ارمغــان آورده اســت.
اکثــر مهاجــران در بخــش غیررســمی
اقتصــاد شــاغل بــوده و از ثبــات شــغلی ،بیبهره
و غالبــا ً دارای مشــاغل پارازیــت خدماتیانــد،
فاقــد مهــارت بــوده و درآمــدی پاییــن دارنــد.
غالبــا ً از امکانــات و خدمــات شــهری
بیبهرهانــد و از زیرســاختهای شــهری (آب،
بــرق و )...بــه صــورت غیرمجــاز (بــا انشــعابات
غیرقانونــی) اســتفاده میکننــد.
بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی و فقــر
مزمــن ،اســتعداد رشــد آســیبهای اجتماعــی
در ایــن ســکونتگاهها بیــش از ســایر
جاهاســت؛ اگــر چــه ایــن ســکونتگاهها انبــوه
تهیدســتان شــرافتمند شــهری را هــم در
خــود جــای دادهانــد.
اکثــر جمعیتهــای فعــال گروههــای
حاشیهنشــین ،بیــکار و در جســتجوی کارنــد.
اغلــب بیســواد و کمســوادند و بــا
ســاختار و روابــط اجتماعــی زندگــی شــهری
بیگا نها نــد .
در معــرض انــواع آســیبها و بیماریهــای
اجتماعــی ،کجرفتــاری و اختــاالت رفتــاری
قــرار دارنــد.
از نظــر بافــت کالبــدی ،معمــاری و
شهرســازیِ یــک محلــه ،بیشــکل و درهــم و
برهــم و فاقــد خیابــان و کوچهبنــدی اســت.
از خدمــات و تســهیالت بهداشــتی،
آموزشــی و اجتماعــی محــروم شــدهاند.

تراکــم جمعیــت در آن در قیــاس بــا دیگــر
مناطــق شــهری باالتــر اســت.
ســاخت جمعیتــی مناطــق حاشیهنشــین
معمــوال ً جــوان اســت.
بــه افــراد غیرســاکن در منطقــه اعتمــاد
ندارنــد و آنــان را در مســائل خــود ،شــرکت
نمیدهنــد.
بــه لحــاظ فقــدان فضــای کافــی ،اغلــب
اوقـ ِ
ـات خــود را خــارج از چارچــوب مســکونی
میگذراننــد.
الگوهــای مشــترکی بــر روابــط اجتماعــی و
اقتصــادی ســاکنان آنهــا حاکــم اســت.
یکدیگر را به خوبی کنترل میکنند.
عامــل توســعه فرهنــگ فقــر در شــهر
هســتند.
بــه جهــت فقــدان امکانــات و خدمــات
شــهری ،روحیــه تضــاد و مبــارزه منفــی ،بــه
ســهولت در بیــن حاشیهنشــینان شــهری
شــکل میگیــرد و ایــن احســاس در بیــن
نســل دوم بــه مراتــب بیشــتر از پــدران و
مــادران آنهــا بــروز میکنــد.
انحرافــات و بزهــکاری در مناطــق
حاشیهنشــین فــراوان اســت و بعض ـا ً بــا امــور
ناهنجــاری از جملــه قاچــاق و مــواد مخــدر،
خشــونت و ...ســروکار دارنــد.
ســاختمانهای آنهــا غیرقانونــی و
غیررســمی اســت و ساختوســاز بیبرنامــه و
کنتــرل نشــده دارنــد.

منشــأ مهاجرتــی اغلــب ایــن خانوارهــا
روســتایی اســت و ارتبــاط آنهــا بــا محــل
تولدشــان زیــاد بــوده و در اکثــر اعیاد و مراســم
خــاص بــه محــل تولــد خــود میرونــد.
عمومــا ً اکثــر مهاجــران علــل اصلــی
مهاجــرت خــود را بیــکاری ،خشکســالی،
کمبــود امکانــات ،فقــر ،نداشــتن زمیــن و
مســکن ،اختالفــات در موطــن اولیــه خویــش،
اختالفــات بــا مالــک ،بیمــاری شــدید و تبعیت
از فامیــل یــا نزدیــکان خــود ذکــر میکننــد.
مشــکالت مالــی ،آنهــا را مجبــور بــه
اســکان در حاشــیه شــهر کــرده و بــا تجــاوز
بــه حریــم شــهری و اســتفاده از غفلتهــای
مدیریــت شــهری ،اقــدام بــه ایجــاد محــات
حاشیهنشــین بــا ســاختار حاشــیهای بــا
کوچههــای تنــگ و باریــک میکننــد .آنــان
محــات زیــادی را در نواحــی حاشــیهای
شــهر شــکل داده ،بــه تدریــج حضــور خــود
ِ
صــورت یــک معضــل در شــهر نمایــان
را بــه
میســازند.

علل پیدایش سکونتگاههای حاشیهای در کشورهای مختلف جهان

انگلستان

اوایل قرن )1801-1851( 19

بــه دنبــال صنعتــی شــدن کشــور انگلیــس ،افزایــش جمعیــت (خصوص ـاً در لنــدن) و رهــا شــدن
نیــروی کار کشــاورزی

آلمان

اواخر دهه 1860

به دلیل رشد صنعتی و افزایش روزافزون جمعیت شهری و رهاشدن نیروی کار کشاورزی

ژاپن

1910

شروع جنگ جهانی اول و هجوم کارگران به کارخانههای تسلیحاتی ارتش در شهر

دانمارک

پایان قرن  19و آغاز قرن 20

با رشد صنایع مشکل مسکن تبدیل به معضل سیاسی و اجتماعی شد

شوروی

انقالب اکتبر ()1917

آغاز صنعتی شدن و مهاجرت به شهرها

آمریکا

پس از سال 1930

تمایل به داشتن واحد مسکونی مجزا واستفاده از فناوری جدید

سوئد

قرن 19

صنعتیشدن کشور و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی

چین

بعد از سال 1950

بالفاصله پس از تثبیت حکومت کمونیستی

کوبا

از دهه 1950

پدیدآمدن مشکل طبقه کارگران شهری و روستایی

سریالنکا

دوره پس از استقالل ()1949-1970

مهاجرت به مناطق شهری بهویژه کلمبو به دالیل سیاسی پس از استقالل

هند

دهه  1950پس از استقالل

رشد صنایع سبب مهاجرت روستاییان به شهرها شد

مصر

بعد از سال 1950

تغییرات حکومت جمال عبدالناصر ،ایجاد صنایع بزرگ و ایجاد مشاغل جدید در شهرها

هژیو هدنورپ

نام کشور

تاریخ پدید آمدن مشکل مسکن

علت پدید آمدن مشکل مسکن و ایجاد سکونتگاههای حاشیهای
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راهبردها و راهکارهای جهانی
تأسیس کمیسیون اسکان بشر
بــا شــتاب گرفتــن رونــد توســعه شــهری در جهــان و بهویــژه در
کشــورهای در حــال توســعه در چنــد دهــه اخیــر ،ســازمانها و نهادهای
گوناگونــی بــرای پاســخگویی و یافتــن راه حلهایــی بــرای معضــات
توســعه شــهری شــکل گرفتهانــد .کمیســیون اســکان بشــر ســازمان
ملـ�ل متحـ�د ( ،2)UNCHSاز مهمتریــن ســازمانها از ایــن دســت
بــه شــمار میآیــد .ایــن کمیســیون ،یکــی از مراکــز مهــم جهانــی
گــردآوری اطالعــات دربــاره رونــد توســعه شــهری ،انتشــار راهکارهــا و
انتقــال تجــارب جهانــی موفــق 3بــا همــکاری بســیاری از ســازمانهای
رسـ�می و سـ�ازمانهای غیردولتـ�ی ( )NGOشــناخته میشــود و از
بنیانگــذاری و آغــاز فعالیــت آن در ونکــور کانــادا در ســال ،1976
بیــش از یــک ربــع قــرن میگــذرد.
هبیتات یک
مرکــز اجرایــی کمیســیون اســکان بشــر ،بــا نــام هبیتــات
( ،)habitatدر ســال  1977بــا شــرح وظایــف ارتقــا و بهبــود وضعیــت
ســکونتگاهها و کمــک بــه پایــداری آنــان از لحــاظ اجتماعــی ،محیطــی
و تحقــق راهبــرد ســرپناه مناســب بــرای همــه 4تأســیس شــد و بــا
توجــه بــه اینکــه بــر اســاس نخســتین کنفرانــس ســازمان ملــل در
5
زمینــه توســعه شــهری و تأمیــن مســکن شــکل گرفــت ،هبیتـ ِ
ـات یــک
نــام گرفــت .دورة فعالیــت هبیتــات یــک بــا انتشــار بیانیــه ونکــور در
1
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 . 1در نــگارش ایــن بخــش از منابــع ذیــل اســتفاده شــده اســت :ســیدرضا صالحــی امیــری و زهــرا خدائــی،
حاشیهنشــینی و اســکان غیررســمی؛ چالشهــا و پیامدهــا ،ص441-33؛ مهــرداد جواهــری پــور ،بابــک
داورپنــاه ،ســکونتگاههای ناپایــدار اقشــار کــم درآمــد شــهری (بازبینــی سیاســتگذاریهای دوران اخیــر در
زمینــه اســکان غیررســمی یــا نابســامان) ،مقالــه  ،9دوره  ،1شــماره  ،8تابســتان  ،1381صفحــه .97-82

کانــادا آغــاز میشــود و تــا ســال ( 1996دومیــن کنفرانــس ســازمان
ملــل دربــاره اســکان) ادامــه مییابــد.
کمیســیون اســکان بشــر در شــرایطی فعالیــت خــود را آغــاز کرد که
سیاس ـتهای غالــب در عرصــة مســکن و توســعه شــهری در آن زمــان
عبــارت بودنــد از تولیــد انبــوه و ساختوســاز مجموعههــای مســکونی،
مداخلــه مســتقیم دولــت در ایــن زمینــه ،تأکیــد بــر سیاســتهای
بخشــی و سیاســت پاکســازی ســکونتگاههای غیررســمی .بــا آغــاز
فعالیــت هبیتــات یــک ،راهبردهــای بــه رســمیت شــناختن بخــش
غیررســمی ،ارتقــا و بهبــود اســکان غیررســمی ،طرحهــای تأمیــن
زمیــن و خدمــات و پرداخــت یارانــة زمیــن و مســکن مــورد نظــر قــرار
گرفتنــد .از اســناد مهمــی کــه از نیمــه دوم دهــه  1970تــا ســال 1985
انتشــار یافتنــد ،میتــوان اعالمیــه ونکــور؛ ســرپناه ،فقــر نیازهــای پایــه
(بانــک جهانــی)1980 ،؛ ارزیابــی بانــک جهانــی از طرحهــای زمیــن
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و خدمــات ()1983-1981؛ و خدمــات پایــه (یونیســف) را برشــمرد.
در ادامــة فعالیتهــای کمیســیون اســکان و در جهــت حمایــت
از آن و نیــز جلــب توجــه و مشــارکت جامعــه جهانــی ،ســازمان ملــل
تصمیــم گرفــت ســال  1986را ســال جهانــی تأمیــن ســرپناه بــرای
افـ�راد بیخانمـ�ان ( 7)IYSHاعــام کنــد .همچنیــن بنــا شــد هــر ســاله،
روز جهانــی اســکان (نخســتین دوشــنبه مــاه اکتبــر) بــا مضمونهــای
مختلــف در ســطح جهانــی برگــزار شــود.
بــا توجــه بــه کاســتیهای موجــود در دهــه نخســت فعالیت ســازمان
ـن برخــی راهبردهــا در
ملــل در زمینــه تأمیــن ســرپناه و تحقــق نیافتـ ِ
ایــن زمینــه در مقیــاس جهانــی و ملــی ،در همیــن ســال بــه درخواســت
کمیســیون اســکان ،هبیتــات موظــف شــد دســتور کار جدیــدی بــرای
ســکونتگاهها تدویــن کنــد .دیــدگاه جدیــد هبیتــات در ســندی بــه

2 .United Nation commission for Human Settlement.
3 .Best Practices.
4 .Adequate shelter forall.

6 .Unchs, 1997.

5 .Habitnt I.

7 .International Year of Shelter for the Homeless.

نــام «راهبــرد جهانــی تأمیــن ســرپناه تــا ســال )GSS( »2000
ارائــه شــد .تأکیــد ایــن رویکــرد جدیــد بــر اتخــاذ سیاســت اجــرای
معیــن ،بــر پایــه مشــارکت اجتماعــی در مقابــل خــأ سیاس ـتگذاری
اســتوار بــود .از دیــدگاه ایــن رویکــرد ،تــداوم خــأ سیاســتگذاری
کــه بــر نظــام برنامهریــزی توســعه شــهری بســیاری از کشــورها در
دهههــای  70و  80ســایه افکنــده بــود ،میتوانــد عــوارض توســعه
شــهری نامــوزون (از قبیــل گســترش بیرویــه کالبــدی؛ افزایــش تقاضــا
بــرای مســکن و خدمــات؛ کاهــش و کمبــود منابــع ســرمایهگذاری
بــرای مســکن و خدمــات؛ کاهــش و کمبــود منابــع ســرمایهگذاری
بــرای مســکن و خدمــات؛ ترکیــب فضایــی غیــر قابــل اصــاح یــا بســیار
پــر هزینــة نقــاط شــهری؛ ادامــه مهاجرتهــای روســتایی ،تجــاوز بــه
اراضــی جدیــد و تخریــب محیــط زیســت؛ رکــود اقتصــادی شــهرها و
فقــدان امــکان نوســازی بخــش روســتایی) را تشــدید کنــد.
جهانــی تأمیــن ســرپناه،
از اهــم مباحــث مطــرح شــده در راهبــرد
ِ
میتــوان بــه رویکــرد توانمندســازی ،بهبــود مدیریــت شــهرها بــا تأکیــد
بــر مشــارکت بخــش خصوصــی و عمومــی ،تأمیــن مالــی مســکن و
ظرفیتســازی اشــاره کــرد .نگــرش بــه ســکونتگاههای شــهری بــه
مثابــه بســتر و چارچــوب فراگیــر توســعه و فراتــر رفتــن از برنامهریــزی
ـی تأمیــن ســرپناه ،بــه خوبی آشــکار اســت.
بخشــی در ســند راهبــرد جهانـ ِ
افــزون بــر ایــن ،دســتور کار جدیــد هبیتــات بــر دو محــور دیگــر
تأکیــد میکنــد:
نخســت) تأمیــن ســرپناه مناســب بــرای همــه؛ مفهــوم مناســب
یــا کافــی ،از داشــتن ســرپناهِ حداقــل یــا در زیــر ســقفی بــه ســر
بــردن فراتــر م ـیرود و بــر ســایر حقــوق مزایــای اجتماعــی و تأمیــن
آنهــا همــراه بــا واحدهــای مســکونی تأکیــد مـیورزد؛ دوم) قــراردادن
گروههــای کمدرآمــد در کانــون برنامهریــزی ،رفــع تبعیضهــای
نــژادی ،قومــی ،فرهنگــی از آنــان ... ،و توجــه بــه حقــوق زنــان در

برنامههــای تأمیــن مســکن و بهســازی محــات فقیرنشــین.
در چارچــوب رویکــرد توانمندســازی ،نقــش دولتهــا از «مداخلــه
مســتقیم» بــه «ایجــاد کننــده تســهیالت و فضــای مناســب بــرای
تمامــی عوامــل در امــر تولیــد مســکن و فراینــد ارتقــای کیفیــت
ســکونتگاهها ،از طریــق بســیج و تجهیــز تمامــی منابــع و ظرفیتهــا»
تغییــر مییابــد .بــر همیــن اســاس ،مشــارکت ســازمانهای مبتنــی بــر
اجتماعـ�ات محلـ�ی ()Community based organization-CBO
و ســاکنان محلههــای مــورد نظــر بــرای بهســازی و ارتقــای کیفیــت
ســکونت ،تعریــف اولویتهــای برنامهریــزی از ســوی خــود آنــان و
2
تقویــت ســازمانهای غیردولتــی مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد.
آغــاز دهــه  1990شــاهد ســمتگیری جدیــدی در زمینــة مباحــث
توســعه و شهرنشــینی ،بهویــژه توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی
و توســعه پایــدار سکونتگاههاســت .در پاســخ بــه نیازهــای جدیــد،
برنامـ�ه مشـ�ترکی از سـ�وی کمیسـ�یون اسـ�کان ( )UNCHSو برنامــه
محیـ�ط زیسـ�ت سـ�ازمان ملـ�ل ( )UNEPبــا عنــوان برنامــه شــهرهای
پایـ�دار ( )Sustainable ities Programme-SCPبــا هــدف

1 .Global Shelter Strategy to the year 2000.

2 .UNCHS, 1990.
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ارائــة رهنمودهــای محیطــی بــرای مدیریــت و طرحریــزی کالبــدی
ســکونتگاهها تدویــن میشــود.
در ســال  ،1992نخســتین کنفرانس ســازمان ملل در زمینه توســعه
و محیــط زیســت در شــهر ریودوژانیــروی برزیــل بــا عنــوان «اجــاس
جهانـ�ی سـ�ران کشـ�ورها دربـ�اره زمیـ�ن» ( )Earth Summitبرگــزار
شــد و توســعه پایــدار ســکونتگاهها بــا توجــه بــه مســائل زیســت
محیطــی در دســتور قــرار گرفــت .نتیجــه گفتگــو و تصمیمســازیهای
ایــن اجــاس در ســندی بــا عنــوان منشــور  ،)21 Agenda( 21یــا
بــه بیــان دیگــر ،برنامــه جهانــی بــرای توســعه پایــدار در قــرن 21
میــادی ،ارائــه میشــود .بــر اســاس همیــن ســند و در چارچــوب
نیــل بــه راهبــرد ســکونتگاههای ناپایــدار ،بــر تأمیــن مســکن مناســب
بــرای همــه ،بهبــود وضعیــت ســکونتگاه و محلههــای فقیرنشــین و
نیـ�ز توسـ�عه منابـ�ع انسـ�انی و ظرفیتسـ�ازی (،)Capacity Building
تمرکززدایــی و تفویــض اختیــارات بــه مقامــات محلــی مســئول توســعه
شــهری ،تأکیــد میشــود .نکتــه مهمــی کــه در بیانیــة «ریــو» بــه آن
توجــه شــده ،عبــارت اســت از :قــرار گرفتــن مبــارزه بــا فقــر بــه منظــور
تحقــق توســعه پایــدار.
دامنــة بازتــاب تمرکــز راهبــردی نشســت ریــو بــه تدریــج گســترده
میشــود و در نشســت جهانــی بــرای توســعة اجتماعــی کــه در ســال
 1995تشــکیل شــد و بــه انتشــار بیانیــه کپنهــاگ انجامیــد ،بــرای
نخســتین بــار بــر شــکل مشــخص موضــوع فقــر شــهری یــا پدیــده
شــهری شــدن فقــر در دهــه  90تأکیــد میشــود.
در ادامــة تالشهــا بــرای تــدارک و برگــزاری دومیــن کنفرانــس
ســازمان ملــل در زمینــة مباحــث توســعه شــهری و مســکن (هبیتــات
دو) ،در ســال  1995ســمیناری جهانــی بــا نــام چالــش شــهرهای
غیررســمی در شــهر «بلــو هوریزونتــه »1برزیــل برگــزارشــد .در کنــار

در ادامــة تالشهــا بــرای تــدارک و برگــزاری دومیــن
کنفرانــس ســازمان ملــل در زمینــة مباحــث توســعه
شــهری و مســکن (هبیتــات دو) ،در ســال  1995ســمیناری
جهانــی بــا نــام چالــش شــهرهای غیررســمی در شــهر
«بلــو هوریزونتــه » برزیــل برگــزار شــد
ایــن اجــاس ،کارگاهــی نیــز با عنــوان ســاماندهی نحــوة تصــرف زمین
بــر پــا میشــود .از اهــم نتایــج ایــن ســمینار و کارگاه میتــوان بــه
اهمیــت نقــش محــوری شــهرها؛ تدویــن سیاســت شــهری؛ محوریــت
نقــش شــهرداریها؛ تأکیــد بــر دسترســی گروههــای کمدرآمــد بــه
3
زمیــن و خدمــات و حقــوق زنــان سرپرســت خانــوار اشــاره کــرد.
در ســال بعــد ،گردهمایــی جهانــی دیگــری دربــارة فقــر شــهری
در شــهر «رســیف» بریــل بــا هــدف ارائــة رهنمودهایــی بــه هبیتــات
دو تشــکیل میشــود کــه قطعنامــهای معــروف بــه بیانیــه رســیف را
منتشــر میکنــد .در ایــن بیانیــه نیــز بــر توانمندســازی و ضــرورت
مبــارزه بــا فقــر شــهری تأکیــد میشــود.
از اقدامــات دیگــر در چنــد ســال اخیــر و در ادامــه رونــد فــوق
میتــوان بــه نمونههــای زیــر اشــاره کــرد:
کنفرانــس جهانــی فلورانــس بــا عنــوان «رونــد رو بــه گســترش
فقــر شــهری» در ســال  1997و تأســیس نهــاد جدیــدی بــه نــام
«همایــش جهانــی دربــاره فقــر شــهری ،ایفــاپ» 4کــه هــدف از آن،
ایجــاد چارچــوب و بســتری بــرای پدیــدآوردن آگاهــی و مبادلــه تجربــه
در زمینةــ مب��ارزه ب��ا فق��ر شـ�هری اس��ت .راهبــرد جدیــدی کــه ایفــاپ
2
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بهبــود وضعیــت عمومــی نظــام مدیریــت شــهری اســت.
بیســت و پنجمیــن نشســت ویــژة مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در
ســال  ،2001دربــاره سیاســتهای تأمیــن مســکن و توســعه شــهری
در شــهر نیویــورک بــا نــام اســتانبول ( 5+اســتانبول بعــد از پنــج ســال)
بــه منظــور ارزیابــی رونــد پیشــرفتهای بــه دســت آمــده در زمینــه
مبــارزه بــا فقــر و تأمیــن ســرپناه.

مطرح کرده« ،شهرهای فراگیر» است.
برنامــه مشــترک بانــک جهانــی و هبیتــات بــا عنــوان «ائتــاف
شــهرها» در ســال  1999کــه شــالوده آن بــر اســاس همــکاری جهانــی
و اهــداف اصلــی آن ،افزایــش فعالیتهــا در زمینــه بهســازی نواحــی
فرودســت شــهری ،ســکونتگاههای غیررســمی و حاشــیهای و نیــز
یــاری رســاندن بــه شــهرهای کشــورهای در حــال توســعه بــه منظــور

ترتیب زمانی اقدامات انجام یافته در خصوص توسعه سکونتگاههای شهری و اهداف و راهبردهای آن
ترتیب زمانی

اقدامات

اسناد پشتیبان

اهداف و راهبردها

سال 1976

تأسیس کمیسیون اسکان بشر

ـــ

پاسخگویی و یافتن
راهحلهایی برای معضالت حلنشده توسعه شهری

سال 1986

سال 1988

جلــب توجــه و مشــارکت جامعــه جهانــی در تأمیــن ســرپناه
بــرای افــراد بیخانمــان؛

نامگــذاری ســال  1986بــه عنــوان
راهبــرد جهانــی تأمیــن ســرپناه تــا ســال
ســال جهــان تأمیــن ســرپناه بــرای
Global Shelter Strategy 2000
افــراد بیخانمــان
to the year 2000
International Year of
تأکیــد بــر رویکــرد توانمندســازی؛ بهبــود مدیریــت شــهرها بــا
Shelter for the Homeless
تأکیــد بــر مشــارکت بخــش خصوصــی و عمومــی؛ تأمیــن مالــی
مســکن؛ ظرفیتســنجی

هژیو هدنورپ

سال 1977

اعالمیــه ونکــوور؛ ســرپناه ،فقــر و
نیازهــای پایــه (بانــک جهانــی )1980؛
تأســیس مرکــز اجرائــی
ارزیابــی بانــک جهانــی از طرحهــای
( )Habitatکمیســیون اســکان بشــر
زمیــن و خدمــات ()1983-1981؛
خدمــات پایــه (یونیســف)

ارتقــا و بهبــود وضعیــت ســکونتگاهها و کمــک بــه پایــداری
آنهــا از لحــاظ اجتماعــی  -محیطــی و تحقــق راهبــرد ســرپناه
مناســب بــرای همــه؛ بــه رســمیت شــناختن بخــش غیررســمی؛
ارتقــا و بهبــود اســکان غیررســمی؛ طرحهــای تأمیــن زمیــن و
خدمــات؛ پرداخــت یارانــه زمیــن و مســکن

79

سال 1992

اجــاس جهانــی ســران کشــورها
دربــاره زمیــن (ریودوژانیــرو ،برزیــل)

منشور 21
Agenda 21

تأمیــن مســکن مناســب بــرای همــه؛ بهبــود وضعیــت
ســکونتگاهها و محلههــای فقیرنشــین؛ توســعه منابــع انســانی و
ظر فیتســا ز ی ؛
Capacity Bulding
تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مقامات محلی

سال 1995

نشســت جهانــی بــرای توســعه
اجتماعــی (کپهنــاگ ،دانمــارک)

بیانیه کپنهاگ

تأکیــد بــر شــکل مشــخص موضــوع فقــر شــهری یــا پدیــدة
شــهری شــدن فقــر در دهــه 90

سال 1995

ســمینار جهانــی چالــش شــهرهای
غیررســمی (بلــو هوریزونتــه ،برزیــل)

ـــ

سال 1996

گردهمایــی جهانــی دربــارة فقــر
شــهری رســیف ،برزیــل

سال 1996

اجالس هبیتات 2
Habitat 2
(استانبول ،ترکیه)

80

سال 1997

کنفرانــس جهانــی رونــد رو بــه
گســترش فقــر شــهری (فلورانــس،
ایتالیــا)
تأســیس نهــاد جدیــدی بــه نــام
همایــش جهانــی دربــاره فقــر شــهری
(ایفــاپ)
International Forum for
Urban Pverty (IFUP)1

بیانیه رسیف

اهمیــت نقــش محــوری شــهرها؛ تدویــن سیاســت شــهری؛
محوریــت نقــش شــهرداریها؛ تأکیــد بــر دسترســی گروههــای
کمدرآمــد بــه زمیــن و خدمــات؛ حقــوق زنــان سرپرســت خانــوار.

تأکید بر توانمندسازی و ضرورت مبارزه با فقر شهری

مســکن مناســب بــرای همــه و توســعه ســکونتگاهها؛ تأمیــن
ســرپناه بــرای همــه :توانمندیهــای
سیاســت مســکن در اجــرای منشــور امنیــت  Security of Tenureســکونت؛ نظــام مدیریــت شــهری
مطلــوب
هبیتــا ت

ـــ

ایجــاد چارچــوب و بســتری بــرای پدیــدآوردن آگاهــی و
مبادلــه تجربــه در زمینــه مبــارزه بــا فقــر شــهری؛ شــهرهای فراگیــر،
راهبــرد جدیــد پیشــنهادی ایفــاپ؛ تأکیــد ویــژه ایفــاپ بــر فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات و دسترســی گروههــای  ICTویــژه
گوناگــون بــه آن.

سال 1997

برنامــه مشــترک بانــک جهانــی و
هبیتــات بــا عنــوان ائتــاف شــهرها
City Alliance

ـــ

سال 2001

نشســت ویــژه عمومــی عمومــی
ســازمان ملــل دربــارة سیاســتهای
تأمیــن مســکن و توســعه شــهری
بــه نــام اســتانبول ( 5 +نیویــورک،
امریــکا)

ـــ

افزایــش فعالیــت در زمینــه بهســازی نواحــی فرودســت شــهری،
ســکونتگاههای غیررســمی و حاشــیهای؛ یــاری رســاندن بــه
شــهرهای کشــورهای در حــال توســعه بــه منظــور بهبــود وضعیــت
عمومــی نظــام مدیریــت شــهری.

تأمین سرپناه مناسب؛
توجــه بیــش از پیــش بــه رویکردهــای هماهنــگ و مشــارکتی در
برنامهریــزی شــهری؛ تأکیــد بــر نقــش فزاینــده اقتصــادی شــهرها
در فراینــد جهانــی شــدن؛ تحقــق راهبــرد شــهر بــدون آلونــک؛
تأکیــد بــر ضــرورت انتقــال تجربههــای موفــق بهویــژه در زمینــه
صندوقهــای تأمیــن مالــی خــرد.

رویکردهای مواجهه با سکونتگاههای غیررسمی

1

نادیده گرفتن

تا دهه 1960

بــا توســعه اقتصــادی در کل جامعــه مشــکل حــل نخواهــد شــد ،مشــکل ســاختاری اســت
و بــا برنامهریــزی محلــی حــل نخواهــد شــد.

تخلیه اجباری و حذف

 1960تا 1980

ســکونتگاههای غیررســمی غــده چرکیــن بــر بــدن شــهر هســتند کــه بایــد برچیــده
شــوند.

خودیاری

 1970تا 1980

بهرهگیری از نیروی کار ،مهارت و توان مدیریت ساکنان در حل مشکل.

مسکن عمومی ـ اجتماعی

 1950تا 1980

دولت و منابع دولتی کلید حل مشکل است ،نیاز به یارانههای هدفدار مسکن

مکان ـ خدمات

 1970تا 1980

تأمین زمین و زیرساختهای اولیه ،راه حل پیشنهادی است.

بهسازی

 1980تاکنون

تأمین حق سکونت و زیرساختها با بهرهگیری از وضع موجود.

توانمندسازی

 1990تاکنون

ایجــاد چارچــوب سیاســی ،اداری و محیطــی بــا اســتفاده از ظرفیــت درونــی اجتماعــات
محلــی ،توســعه اقتصــادی و اجتماعــی.

 . 1سیدرضا صالحی امیری و زهرا خدائی ،حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی؛ چالشها و پیامدها ،ص.422

هژیو هدنورپ

رویکرد

دوره رواج و تسلط

نکات اصلی

81

82

حاشیهنشینی در ایران
ســابقة حاشیهنشــینی در ایــران بــه ســالهای  1300برمیگــردد.
اولیــن پژوهــش در ایــن حــوزه را مرکــز مطالعــات مؤسســة تحقیقــات
اجتماعــی دانشــگاه تهــران در ســال  1350انجــام داده اســت 1.موضــوع
آن مطالعاتــی دربــارة گودنشــینان و حاشیهنشــینان شــهری اطــراف
شــهرهای تهــران ،تبریــز و اهــواز بــوده اســت .نتیجــه ایــن اســت
کــه ســاکنان ایــن مناطــق عمدتــا ً گروههــای کمدرآمــدی بودهانــد
کــه اغلــب از شــهرها و روســتاهای کوچــک اطــراف بــه ایــن مناطــق
مهاجــرت کردهانــد.
پــس از آن پدیــدة حاشیهنشــینی بــه شــدت توســعهیافته و در
ســالهای اخیــر بــه بیشــترین حــد خــود رســیده اســت؛ چــرا کــه
پاییــن بــودن درآمــد در روســتاها و نبــودن فرصتهــای اشــتغال
 . 1آنچــه در پــی میآیــد اقتباســی از منابــع ذیــل اســت :اســداهلل نقــدی ،حاشــیه نشــینی :تئــوری،
روشهــا ،مطالعــات مــوردی ،ص151-102؛ ســیدرضا صالحــی امیــری و زهــرا خدائــی ،حاشیهنشــینی
و اســکان غیررســمی؛ چالشهــا و پیامدهــا ،ص441-33؛ انجمــن جامعــه شناســی ایــران و شــورای
اجتماعــی کشــور ،آســیبهای اجتماعــی ناشــی از حاشــیه نشــینی ،روابــط همســایگی و آپارتمانشــینی،
تهــران ،1391 ،مقــاالت :تحلیلــی بــر عوامــل ،آثــار و پیامدهــای اجتماعــی حاشــیه نشــینی ،ص، ،95-67
فراتحلیــل پژوهشهــای حاشیهنشــینی در کالنشــهر تهــران ،ص.229-203

در جریــان حرکــت روســتاییان بــه شــهرها ،رشــد ســریع جمعیــت
شــهری و کمبــود مســکن روزبـهروز نمایانتــر شــده و تعــداد جمعیــت
حاشیهنشــینان افزایــش یافتــه اســت .بــه دلیــل گرانــی غیرمتعــارف
زمیــن شــهری در کالنشــهرها بهویــژه تهــران ،هیــچ راهــی جــز ظهــور
قارچگونــه و شــتابان حاشیهنشــینی شــهری باقــی نمیمانــد.
تــا ســال  1320اقتصــاد شــهر و روســتا تــا حــدودی در تــوازن بــا
هــم بودنــد ،بنابرایــن تــا ایــن زمــان ،مهاجــرت بــه شــهر ،معضــل نشــده
بــود؛ ولــی از ســال  1332بــه بعــد بــا اجــرای برنامههــا و طرحهــای
نوســازی و توســعة اقتصــادی ،رونــد توســعة شــهرها نضــج گرفــت و بــه
اتــکای درآمــد نفــت (مهمتریــن منبــع مــازاد اقتصــادی) طرحهــای
زیربنایــی شــهری و توســعة صنعتــی بــه اجــرا درآمــد .از ایــن زمــان
گرفتــن بخــش کشــاورزی آغــاز
اســت کــه رونــد در حاشــیه قــرار
ِ
میشــود و روســتاییان ،مهاجــرت گروهــی خــود را بــه شــهرها شــروع
میکننــد.
در دهــة  40بــا کاهــش نقــش کشــاورزی در اقتصــاد ایــران و
بــا رکــود اقتصــاد روســتایی و بیزمیــن شــدن میلیونهــا کشــاورز
در نتیجــة اصالحــات ارضــی و رشــد همهجانبــة زندگــی اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی شــهر ،رونــد مهاجــرت نیــروی مــازاد کار از
روســتا بــه شــهرهای بــزرگ شــدت گرفــت .بــا تشــدید ایــن رونــد،
عرضــة نیــروی کار از تقاضــای آن در شــهرها پیشــی گرفــت؛ ازای ـنرو
مهاجــران تهیدســت در محــدودة شــهرها و در اراضــی بایــر و غصبــی
(عمدت ـا ً دولتــی) و بــا مــواد و مصالــح در دســترس ،از جملــه حلبــی،
حصیــر ،الســتیک فرســوده ،خشــت و گل و نیــز بــا همیــاری یکدیگــر
ســکونتگاههایی غیــر بهداشــتی و فاقــد هرگونــه تســهیالت زیربنایــی
و رفاهــی برپــا کردنــد و در ایــن آلونکهــای کثیــف و غیراســتاندارد
ســکنی گزیدنــد.

علل و زمینههای پدیدآمدن
حاشیهنشینی در ایران

ورود نفــت بــه اقتصــاد ایــران و قطــع

وابســتگی بــه کشــاورزی :ایــن امــر ســبب
شــد رابطــه ســنتی شــهر و روســتا در ایــران

انتقــال اضافــه جمعیــت شــهر بــه

حاشــیهها :بــا اجــرای طرحهــای
تمرکززدایــی شــهری ،طبقــات ثروتمنــد و
متوســط جامعــه بــه ســوی حومههــا نقــل
مــکان میکننــد و متنهــا بیــش از پیــش در
اختیــار اقشــار فقیــر جامعــه قــرار میگیــرد
و از ایــن طریــق اوضــاع مناســب در ایــن
قســمت شــهر بــه مراتــب بدتــر میشــود و
در نتیجــه حاشیهنشــینی بــه گون ـهای ســریع
و قارچگونــه رشــد میکنــد.
فقــر :یکــی از دالیــل مهاجرتهــای
روســتا ـ شــهری و بــه دنبــال آن گســترش

در دهــة  40بــا کاهــش نقــش
کشــاورزی در اقتصــاد ایــران و بــا
رکــود اقتصــاد روســتایی و بیزمیــن
شــدن میلیونهــا کشــاورز در نتیجــة
اصالحــات ارضــی و رشــد همهجانبــة
زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
شــهر ،رونــد مهاجــرت نیــروی مــازاد کار
از روســتا بــه شــهرهای بــزرگ شــدت
گرفــت  .بــا تشــدید ایــن رونــد ،عرضــة
نیــروی کار از تقاضــای آن در شــهرها
پیشــی گرفــت

حاشیهنشــینی ،فقــر در جامعــه روســتایی و
شــهرهای کوچــک اســت کــه ســبب کــوچ
مردمــان بــه نقــاط شــهری و شــهرهای بــزرگ
میشــود .ایــن رونــد طــی دهههــای گذشــته
باعــث انتقــال فقــرای روســتایی بــه شــهرها و
در نتیجــه شهریشــدن فقــر شــده اســت .ایــن
امــر ،اتفــاق مهمــی اســت کــه برخــاف ســنت
رایــج و تمرکــز فقــرا در نواحــی روســتایی از
طریــق مهاجرتهــای روســتایی ،انتقــال فقــرا
از روســتاها بــه شــهرها و بازتولیــد شــهری
آن و نیــز رقــم مطلــق فقــرای ســاکن در
نقــاط شــهری بــه یکــی از دالیــل مهــم رشــد
حاشیهنشــینی در ایــران و جهــان تبدیــل
شــده اســت.
معضــات قوانیــن :فقــدان قوانیــن روشــن

هژیو هدنورپ

حاشیهنشــینی ریشــه در زمانهــای
بســیار دور دارد و در قرنهــای گذشــته نیــز
وجــود داشــته اســت .ایــن پدیــدة اجتماعــی
هــم در کشــورهای توســعهیافته و هــم در
کشــورهای توســعهنیافته وجــود دارد .البتــه
حاشیهنشــینی در کشــورهای توســعهیافته
بــا کشــورهای توســعهنیافته تفاوتهایــی از
حیــث علــل تاریخــی و نحــوة رفتــار اجتماعــی
حاشیهنشــینان دارد .بــه هــر حــال تأثیــرات
پــر رنــگ حاشیهنشــینی بعــد از جنــگ جهانی
دوم ،پــس از فروپاشــی نظــام اقتصــادی جهــان
و افزایــش فقــر در اکثــر کشــورها ،تبدیــل
بــه معضلــی بــرای برنامهریــزی شــهری و
مدیریــت کالنشــهرها شــد.
از ســال  1348بحثهایــی دربــارة
حاشیهنشــینی در جهــان مطــرح شــد کــه
تحلیلهــای متفاوتــی را بــه دنبــال داشــت؛
ولــی تاکنــون هیچیــک از راهکارهــا نتوانســته
هیچیــک از مشــکلهای حاشیهنشــینی را
بــه تمامــی حــل کنــد.
مهمتریــن علــل حاشیهنشــینی در
شــهرهای ایــران عبارتنــد از:

پــس از وابســتگی اقتصــاد و برنامههــای
توســعه بــه درآمدهــای نفتــی دچــار اختــال
شــود .از ســوی دیگــر ،گســترش صنایــع
جدیــد و مونتــاژ ،ســبب ایجــاد فرصتهــای
شــغلی در شــهرها و در نتیجــه تبدیــل شــهرها
بــه یــک جاذبــه مهــم در جــذب جمعیــت
روســتاها شــده اســت.
قطــع وابســتگی بــه زراعــت در
اســتانهایی کــه قطــب کشــاورزی بودهانــد،
نمــود بیشــتری یافتــه اســت .تخلیــه روســتا
بــه دلیــل مهاجرتهــا ،وضعیــت اقلیمــی
و ...زمینــه رشــد شــتابان جمعیــت شــهری و
حتــی انفجــار شــهری و نیــز پیامدهــای مهــم
آن از جملــه کمبــود مســکن و پدیدآمــدن
حاشیهنشــینی در محیــط شــهری شــده
اســت.
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مربــوط بــه حریمهــای شــهری و اجــرا نشــدن
قوانیــن طبقهبنــدی ارضــی در مرحلــه آغــازِ
توســعه شــهر موجــب میشــود کــه نواحــی
صنعتــی بــه حریــم منطقــه مســکونی تجــاوز
کننــد .بــر اثــر ایــن مجــاورت و تراکــم
جمعیــت ،محلههــای حاشیهنشــین در
شــهرها پدیــد میآیــد.
ناتوانــی مدیریــت شــهری در کشــور
بــرای ســاماندهی و جــذب تــازهواردان
و مهاجــران در شــهرها و نبــود خدمــات
مشــاوره شــهری در مــورد ساختوســازها:
مدیریــت شــهری ایــران ،آمادگــی و برنامــه
ســاماندهی و جــذب مهاجــران را نــدارد
و بــا چشمپوشــی از وقــوع تولــد و رشــد
حاشــیهها در خــارج از محدودههــای شــهری
و اطــاق «ساختوســازهای غیرمجــاز» از
زیــر مســئولیت مدیریــت ایــن نواحــی بهویــژه
در دورههــای آغــاز شــکلگیری ،شــانه خالــی
میکنــد .
ادغــام روســتاهای حریــم شــهرها در رونــد
پوســتهاندازی شــهری بــا بافــت روســتایی در
متــن شــهری :بافتهــای روســتایی اطــراف
شــهرها کــه مادرشــهر ،آنهــا را در جریــان
رشــد میبلعــد ،زمینــه مناســبی بــرای اســکان
اقشــار کمدرآمــد و تــازهواردان اســت و بــه
دلیــل تفــاوت در بافــت ،شــکلی از حاشــیهها
را در متــن بازتولیــد میکنــد.
همچنیــن در برخــی پژوهشهــا بــه

عوامــل دیگــری نیــز در بــروز و گســترش ایــن
پدیــده ،اشــاره شــده اســت کــه عبارتنــد از:
اس��تقرار مراکـ�ز فعالیـ�ت در مناطـ�ق
حاشــیهای ،عاملیــ ب��رای گرایـ�ش جمعیـ�ت بـ�ه
اسکــان در حاشــیهها اس��ت .همچنیـ�ن ضعـ�ف
نظامهـ�ای مدیری��ت شــهری ســببِ کنتــرل
نشـ�دن رش��د حاشیهنش�یـنی و کاه��ش سـ�هم
مهاجــرت در نــرخ رشـ�د جمعیـ�ت و افزایـ�ش
جابهجاییهــای داخـ�ل منطقــه؛
گران��ی قیم��ت زمی��ن و مس��کن و اجـ�اره
بهـ�ای بـ�اال در شـ�هر تهــران و استثناشـ�دن
نق��اط روس��تایی از ممنوعی��ت ساختوس��از در
مح��دودة اس��تحفاظی ته��ران در دورة -1365
1375؛
اعمــال چارچوبهـ�ا و قواعـ�د حقوقـ�ی
نامناس��ب و نب��ود ه��ر گون��ه ضواب��ط و
مق�رـرات و کنتــرل برــای اسکــان در نواحـ�ی
حاشیهنش��ین و فق��دان ت��وان و اب��زار الزم
بـ�رای مدیری��ت شــهری؛
کمبوــدن درآمـ�د در مبــدأ و ایجــاد درآمـ�د
بیشـ�تر در شــهر؛
محرومی��ت اقشـ�ار کمدرآم��د از نیازهـ�ای
زیسـ�تی و تسهــیالت رسـ�می و وجــود
محدودهه��ای فـ�ارغ از مدیری��ت رس��می بـ�رای
رف��ع نیازهایشــان؛
بیکاری در مبدأ؛
جاذبــه در شهــر و عوامــل جامع ـهای مثـ�ل
تروی��ج تهرانگرای��ی از س��وی مس��ئوالن و

رســانههای جمع��ی و بیبرنامگ��ی بـ�رای
تأمی��ن مسـ�کن آنــان؛
گســیختگی نظامه��ای ارتب��اط و
زیرســاختهای ش��هری و پوش��ش نـ�دادن
تمـ�ام منطق��ه و وجـ�ود نقـ�اط فاق��د خدمـ�ات
زیربنای��ی و گسـ�ترش ابع��اد ســکونتگاههای
خ�وـدرو در منطقــه؛
عالق��ه ب��ه گمنام زیس��تن مهاجران روسـ�تایی
و ش�هـری ،بـ�ر اثـ�ر تحریـ�ک شــدن برــای زندگـ�ی
بهت��ر و آس��یبپذیری و تهیدســتی؛
دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی؛
پیداک��ردن ش��غل مناس��ب در ش��هر و
مقصــد؛
سیاس��تهای نامناسـ�ب دولـ�ت در تأمیـ�ن
مس��کن گروهه��ای کمدرآمــد؛
نبود وابستگی به مبدأ؛
هزین��ة کمت��ر مس��کن ی��ا خری��د آن در
محــل؛
تغییر شغل در مبدأ؛
دسترسـ�ی بـ�ه امکانــات تحصیلـ�ی و رفاهـ�ی
بیش��تر بـ�رای زندگ��ی فرزنــدان؛
ضعـ�ف ش��هرهای کوچـ�ک و متوسـ�ط
قدیمـ�ی منطقـ�ه در جــذب اضافـ�ة جمعیـ�ت
مهاجـ�ران ران��ده ش��ده از تهــران؛
کاهـ�ش ســهم توــان در جذــبِ اضافـ�ه
جمعی��ت منطق��ه و در نتیجـ�ه ،تحـ�ول الگـ�وی
متمرک��ز اسـ�کان ب��ه الگ��وی غی��ر متمرک��ز و
پراکنــده؛

بــاال بــودن بهــای زمیــن و هزینــه ساختوســاز
رســمی و گرانــی اجارهبهــا؛
دافعههــای مبــدأ (بیچیــزی و نداشــتن
زمیــن) کــه موجــب گریــز ســاکنان آن از
زادگاههــای خویــش و ســرازیر شــدن آنهــا
بــه ســوی شــهرها میشــود و هزینــة بــاالی
زندگــی شــهری؛
قطعهبندیهــای بــزرگ زمیــن ،عامــل
افزایــش قیمــت زمیــن و ســبب کاهــش امکان
خریــد زمیــن از طــرف افــراد کمدرآمــد و
کمبضاعــت و پنــاه بــردن آنهــا بــه مناطــق
حاشــی ه شــهر؛

فقــدان منطقهبنــدی و کاربــری نامناســب
زمیــن؛
مهاجــرت کــه از عوامــل مؤثــر در
شــکلگیری حاشیهنشــینی اســت ،اعــم
از مهاجــرت افــراد از روســتاها و شــهرهای
کوچــک بــه شــهرهای بــزرگ و مهاجــرت
افــراد از هســتة داخلــی شــهر بــه حواشــی آن.

هژیو هدنورپ

ش�رـایط کالن تاریخــی ،فضـ�ا و روابـ�ط بیـ�ن
المل��ل ،ساــختار اجتماع��ی و اقتصــادی؛
نظاــم اقتصاــد ش�هـری و منطقــهای
دوگان��ه و اتـ�کای آن ب��ه اقتص��اد غیررسـ�می،
گســیختگی و تف��رق خصل��ت ذات��ی و ضـ�رورت
ِ
حی��ات بخ��ش غیررس��می و ب��روز کالب��دی آن
ب��ه ش��کل محدودهه��ای متمرک�� ِز اسـ�کان
غیررســمی؛
بیعدالت��ی ناش��ی از نظ��ام سیاس��ی و
مدیریتـ�ی جامعــه؛
اتخــاذ سیاسـتهای تمرکزگرایانــه از ســوی
دولتهــا طــی دهههــای گذشــته و توزیــع
نامتــوازن امــور خدماتــی ،تولیــدی ،صنعتــی
و امکانــات رفاهــی ،درمانــی و آموزشــی در
تهــران نســبت بــه ســایر مناطــق و نواحــی
محـ�روم کشـ�ور؛
بــاال بــردن قیمتهــای زمیــن شــهری در
تهــران از یــک ســو و ارزان بــودن زمینهــای
پیرامونــی ایــن شــهر و نبــود کنتــرل و نظــارت
بــر ساختوســازهای بیرویــه در اطــراف
تهــران؛
بــه کار نگرفتــن الگوهــای رایــج شهرســازی
بــر اســاس نقش ـههای شــهری؛
ماهیــت طبقاتــی بــودن مناطــق مختلــف
تهــران و پیامــد آن یعنــی ایجــاد جاذبــه
بــرای توانگــران و ایجــاد دافعــه بــرای اقشــار
کمدرآمــد؛
پاییــن بــودن درآمــد سرپرســتان خانــوار و
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قوانین و اقدامات داخلی
ســند ملــی توانمندســازی و ســاماندهی
ســکونتگاههای غیررســمی
ایــن ســند در تاریــخ  1382/11/19تهیــه
شــده اســت.
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اهداف کالن
در چارچــوب قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران و هماهنــگ بــا مهمتریــن
بیانیههــای جهانــی بــرای تأمیــن ســرپناه
مناســب بــرای همــه و ایجــاد توســعه پایــدار
شــهری ،ایــن ســند ،حــاوی برنامـهای راهبردی
بــرای چارهجویــی مشــکالت ناشــی از اســکان
غیررســمی (بــه تعبیــری حاشیهنشــینی) در
کشــور و پیشنگــری آن و پیشگیــری از
گســترش ایــن پدیــده در آینــده اســت .بــا ایــن
بــاور کــه وقتــی بخشــی از جمعیــت در فقــر
و تبعیــض و در شــرایط غیــر متعــارف زندگــی
کننــد ،توســعه راســتینی بــرای کشــور رخ
نخواهــد داد ،ســند حاضــر ،اهــداف زیــر را مــد
نظــر دارد:
الــف) بسترســازی بــرای ارتقــای شــرایط
محیطــی بــه نحــوی پایــدار و فراگیــر در
جهــت رشــد ســامتی ،امنیــت ،امیــد ،ایمــان و
کرامــت انســانی در ســکونتگاههای غیررســمی
موجــود؛
ب) پیشــنگری بــه گســترش اســکان

غیررســمی در آینــده و زمینهســازی بــرای
احــداث مســکن مناســب ،خدمــات پایــه و
زیربناهــا در حــد اســتطاعت و دسترســی
گروههــای کمدرآمــد در فضــای رســمی
شــهری؛
پ) زمینهســازی ب ـرای بهرهمنــدی از امتیــازات
شــهری و تعمیــق فرهنــگ شــهری بـرای ســاکنان
ایــن ســکونتگاهها به همـراه مشــارکت همهجانبه
آنهــا در تصمیمگیریهــا و اقدامــات محلــی.
ل هادی
اصو 
یکــم) بازنگــری سیاسـتهای موجــود
و تأمیــن فضــای شــهری برنامهریــزی
شــده بــرای کمدرآمدهــا:
اســکان غیررســمی ،مجموعـهای از تنگناهــا
و مشــکالت و نیــز قابلیتهــا و امکانــات را
در خــود دارد کــه سیاســتهای کنونــی
در اســتفاده از امکانــات نهفتــه آن بــرای
فائــق آمــدن بــر مشــکالت ،موفــق نبــوده
اســت .واقعیــت آن اســت کــه بــه دور از ایــن
قابلیتهــا ،شــیوههای مداخلــه مســتقل بخــش
دولتــی (از جملــه در تولیــد مســکن ،عرضــه
زمیــن و اســتانداردهای شــهری وضــع شــده)
ناکارآمــد بــوده و نفعــی بــرای کمدرآمدتریــن
اقشــار نداشــته اســت .اســکان غیررســمی بــه
علــت نبــود فضــای رســمی مناســب و در حــد
اســتطاعت اقشــار کمدرآمــد شــهری بــه وجــود
آمــده اســت؛ ازایــنرو بازنگــری در برخــورد

بخشــی دولتــی ـ عمومــی بــا ایــن پدیــده و
فرایندهــای برنامهریــزی شــهری ،بــه منظــور
تأمیــن فضــای رســمی قابــل زندگــی بــرای
ایــن اقشــار ،یــک اصــل اســت.
دوم) نقــش تســهیل کننــده و هدایتگر
بخش دولتـ�ی ـ عمومی:
زمینهســازی بــرای دسترســی همــه بــه
ســرپناه از وظایــف بخــش دولتــی  -عمومــی
اســت کــه دربــاره اقشــار کمدرآمــد و فقیــر
بــه دلیــل پاســخگو نبــودن بــازار بــه شــرایط
آنهــا ،دولــت بایــد مداخلــه کنــد تــا در جهــت
سیاســتهای اجتماعــی و فقرزدایــی در بعــد
مســکن ،اقداماتــی بــه عمــل آورد :انجــام وظیفه
در ایــن زمینــه نــه بــر مبنــای تأمیــن مســتقیم
همــه نیازهــا و تصــدی تمامــی امــور توســط
بخــش دولتــی ـ عمومــی ،بلکــه از طریــق
فراینــد تســهیل جریــان امــور ،مشــارکت فراگیر
و توانمندســازی اجتماعــات هــدف ،در بــرآوردن
نیازهایشــان صــورت میگیــرد .نقــش بخــش
دولتــی ـ عمومــی در چنیــن صورتــی ،موجــب
آثــار فزاینــده کمکهــای مســتقیمی میشــود
کــه در هــر حــال بــرای کمدرآمدتریــن اقشــار،
ضــروری اســت.
ســوم) بســیج منابــع درون اجتماعــات
و خودیــاری حمایــت و هدایــت شــده:
بیشــترین جنبــه بازنگــری گفتــه شــده در

در برخــورد بــا اســکان غیررســمی،
سیاســتگذاری نبایــد بــر مبنــای
بازدارندگــی از حــق مهاجرت و ســکونت در
شــهر باشــد؛ بلکــه بایــد بــر مبنــای تفهیــم
انجــام تکالیــف و وظایــف شــهروندی
ســاکنان در برخــورداری از ایــن حــق
باشــد  .ایــن عمــل بــه نحــوی صــورت
میگیــرد کــه متناســب بــا ایــن تــاش و
ادای دیــن مدنــی ،ارتقــای تدریجــی زندگــی
ایــن اجتماعــات تحقــق یابــد

چهــارم) حــق اقامــت و امنیــت در
ســکونت بــه همــراه مســئولیتپذیری
مدنــی:
حــق اقامــت و امنیــت در محــل ســکونت
بــرای ســاکنان اســکان غیررســمی موجــود
بایــد بــه رســمیت شــناخته شــود و از تخریــب
و تخلیــه قهــری و بــدون مذاکــره بــا ســاکنان
دربــاره چگونگــی تأمیــن فضــای جایگزیــن
پرهیــز شــود .در برخــورد با اســکان غیررســمی،
سیاس ـتگذاری نبایــد بــر مبنــای بازدارندگــی
از حــق مهاجــرت و ســکونت در شــهر باشــد؛
بلکــه بایــد بــر مبنــای تفهیــم انجــام تکالیــف
و وظایــف شــهروندی ســاکنان در برخــورداری
از ایــن حــق باشــد .ایــن عمــل بــه نحــوی
صــورت میگیــرد کــه متناســب بــا ایــن
تــاش و ادای دیــن مدنــی ،ارتقــای تدریجــی
زندگــی ایــن اجتماعــات تحقــق یابــد .امتیــاز و

پنجــم) تقویــت بنیانهــای اقتصــادی
 اجتماعــی خانــواده بــا تأکیــد بــرمســکن و اشــتغال:
از مهمتریــن اصــول ســاماندهی ،تقویــت
بنیانهــای اقتصــادی  -اجتماعــی خانــواده
در حکــم واحــد بنیــادی در ســکونتگاههای
غیررســمی اســت .تأمیــن ســرپناه مناســب در
حــد اســتطاعت ،ایمــن و برخــوردار از خدمــات
و زیربناهــای پایــه ،فراهــم نمــودن فرصتهــای
شــغلی پایــدار بــا نگرشــی خــرد و از میــان
برداشــتن موانــع کالبــدی ،نقشــی اساســی
در تقویــت ایــن واحــد بنیــادی دارد .مســکن،
بزرگتریــن ســرمایه ایــن خانوادههــا اســت
کــه امنیــت ،نگاهداشــت و بهبــود وضعیــت
آن ســبب حفــظ کیــان خانــواده و افزایــش
بهــرهوری نیــروی کار و همبســتگی آن بــا
جامعــه میشــود؛ بنابرایــن تخصیــص منابــع
بخــش دولتــی ـ عمومــی بــه ایــن امــر صرف ـا ً
هزینـهای اجتماعــی محســوب نمیشــود؛ بلکــه
فوایــد اقتصــادی بــرای کل جامعــه در بــردارد.
ششــم) رویکــرد جامــع و قابل گســترش
و پیشنگــر:
مشــکالت ناشــی از اســکان غیررســمی کــه
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اصــل یکــم ،در ایجــاد محیطــی قابلیـتزا بــرای
مشــارکت ســاکنان در رفــع نیازهــای جمعــی
آنهــا در محیــط ســاخته شــده اســت .بــه
ســخن دیگــر ،اســتفاده از ســرمایههای انســانی
و اجتماعــی برآمــده از درون ایــن اجتماعــات،
از مهمتریــن اصــولهــادی در توانمندســازی
و ســاماندهی اســت .البتــه پیریــزی راه حــل
از درون ،نافــی اســتفاده آگاهانــه و جهــتدار
از منابــع بخــش دولتــی ـ عمومــی در ایــن
راه نیســت .همچنیــن حداکثــر اســتفاده از
واحدهــای مســکونی موجــود قابــل قبــول
ب��ا تکیــه بــر ارتقــای محیطــی و بهســازی
تدریجــی ـ و نــه جابهجایــی و نوســازی تمامــی
مجموعــه  -مــورد نظــر اســت.
جنبــه دیگــری از بازنگــری گفتــه شــده،
زدودن پیشداوریهــای منفــی و برخوردهــای

یکســویه بــرای نفی اســکان غیررســمی اســت؛
در حالــی کــه گروهــی از اقشــار کمدرآمــد ،بــا
ابتــکار و بســیج منابــع خــود و بــا تالشــی کــه
کمتریــن هزینــه را بــرای منابــع بخــش دولتــی
ـ عمومــی داشــته ،بــه نیــاز بــرآورده نشــده
خــود بــه ســرپناه پاســخ دادهانــد .اصــل بــر
هدایــت و حمایــت ایــن خودیــاری و ارتقــای
تواناییهــا و بهبــود محیــط زندگــی ایــن افــراد
در جهــت یکپارچگــی و پیونــد بــا جامعــه و
اســکان رســمی اســت.

کمــک دولتــی بــدون ترویــج مشــارکت فعاالنــه
و انگیــزه و تعهــد در ارتقــای تدریجــی جمعــی
اعطــا نمیشــود.
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الزم اســت در چارچــوب راه حلهایــی بــا
قابلیــت تعمیــم و تکــرار و بازگشــت هزینههــا
چارهجویــی شــود .ایــن راهکار بایــد در حــد
اســتطاعت ســاکنان باشــد و جزئــی از راهبــرد
توســعه شــهری تلقــی شــود .برخــورد جامــع
در هرگونــه مداخلــه در جهــت ســاماندهی
اســکان غیررســمی ،یــک اصــل اســت .توســعه
اجتماعــی ـ اقتصــادی را بایــد همزمــان بــا
اقدامــات ارتقــا و بهســازی کالبــدی پیشبــرد
و در ایــن فراینــد ،بــا مشــارکت و توانمندســازی
اجتماعــات محلــی بــه ظرفیتســازی نهادینــه
شــده دســت یافــت .همچنیــن الزم اســت بــا
پیشنگــری ،بســتر و زمینــه اســکان اقشــار
کمدرآمــد جدیــد بهگونــهای در پیرامــون
شــهرها فراهــم شــود کــه در آینــده ،امــکان
ارتقــا و تعــادل آنهــا بــا اســکان شــهری
موجــود بــه ســادگی فراهــم آیــد.
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هفتــم) تقویــت نقــش و وظیفــه
نهادهــای مدیریــت محلــی در فراینــد
توانمندســازی و ســاماندهی اســکان
غیررســمی:
ســازماندهی و نهادســازی مدیریتی متناسب
بــرای هدایــت و حمایــت ســاماندهی و اســکان
برنامهریــزی شــده بــا مشــارکت دوســویۀ
ایــن اجتماعــات و نهادهــای محلــی (بهویــژه
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر) بــرای
پایدارســازی اقدامــات و برنامهریزیهــای

اجرایــی و تضمیــن موفقیــت آنهــا ضــروری
اســت تــا در نهایــت ،اختیــار حــل مشــکالت
اســکان غیررســمی و پیرامونــی بــه ســطح
محلــی واگــذار شــود.
راهبردها وسیاستهای اصلی
الــف) بــرای تحقــق نخســتین هــدف
ایــن ســند (بسترســازی بــرای ارتقــای
شــرایط محیطــی ســکونتگاههای غیررســمی
موجــود بــه نحــوی پایــدار و فراگیــر) راهبــرد
بخــش دولتــی ـ عمومــی عبــارت اســت از:
تقویــت و ایفــای نقــش هدایتگــر و تســهیل
کننــده در حــل مجموعــه مشــکالت اســکان
غیررســمی بــا توانمندســازی ایــن اجتماعــات
و مشــارکتجویی از آنهــا .در ایــن راهبــرد،

اتــکای اصلــی بــه توانهــای درونــی موجــود
یــا پــرورش یافتــه ایــن اجتماعــات اســت و
نقــش بخــش دولتــی ـ عمومــی صرفـا ً حمایــت
و هدایــت خودیــاری آنهــا بــرای رفــع نیازهــای
فــردی و جمعــی اســت.
سیاســتها و اقدامــات مرتبــط بــه ایــن
راهبــرد بــه شــرح زیــر اســت:
الــف )1-اقــدام ملــی در جهــت ایجــاد
ســتادهای ســاماندهی اســکان غیررســمی و
تشــکیالت مربــوط بــه آن در مناطــق و واگذاری
اختیــارات هماهنگــی و هدایــت دســتگاههای
دولتــی و عمومــی بــه ایــن ســتادها بــرای
اعمــال رویکــردی جامــع ،یکپارچــه و همســو؛
الــف )2-ایجــاد نهــاد ملــی هدایتگــر
بخــش دولتــی – عمومــی متشــکل از تمامــی
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دســتگاههای تصمیــم گیرنــده و درگیــر بــرای
ســاماندهی اســکان غیررســمی موجــود و
پیشنگــری آن در ســطح کشــور؛
الــف )3-حمایــت از تشــکیل نهــاد منتخــب
مردمــی در ایــن ســکونتگاهها و بــه رســمیت
شــناختن ایــن مرجــع اصلــی در تمامــی
مذاکــرات و ســازماندهی اقدامــات جمعــی
بــه منظــور ظرفیتســازی محلــی و تقویــت
ســرمایه اجتماعــی؛
الــف )4-اســتقرار نظــام نهــادی چنــد
وجهــی و چنــد عملکــردی در ســطح شــهرهای
مواجــه بــا اســکان غیررســمی متشــکل از ســه
زیــر نظــام :ســتاد توانمندســازی و ســاماندهی
نهادهــای دولتــی – عمومــی ،نهــاد منتخــب
مردمــی ســکونتگاهها و دفتــر اجرایــی مســتقر
در محــل؛
الــف )5-تدویــن ســازوکارهای تعامــل و
اقــدم مشــترک نهادهــای دولتــی – عمومــی و
مردمــی در ســطوح محلــی ،منطقـهای و ملــی؛
الــف )6-برقــراری نظــام اداره و حکومتداری
خــوب شــهری در جهــت مشــارکت و همگرایــی
تمامــی بازیگــران و نقشآفرینــان بهویــژه
بــرای زنــان ،جوانــان و تهیدســتان شــهری.
بــرای توســعه همهجانبــه اســکان پیرامونــی در
هماهنگــی بــا شــهر اصلــی؛
الــف )7-تشــویق ســازمانهای غیردولتــی
بــرای حضــور و مشــارکت در امــر انتقــال دانــش
فنــی و مدیریتــی الزم بــرای پاســخگویی بــه

مشــکالت و مســائل ناشــی از اســکان غیررسمی
و بهویــژه بــرای آمــوزش مهارتهــای شــغلی،
حقوقــی مدنــی و حفاظــت محیــط زیســت؛
الــف )8-برقــراری ســازوکار الزم قانونــی
بــرای حــل اختالفــات حقوقــی و پشــتیبانی
از حــق مســکن و امنیــت ســکونت در
ســکونتگاههای غیررســمی موجــود؛
الــف )9-برقــراری ســازوکارهای الزم قانونــی
بــرای مذاکــره دربــاره جبــران خســارات
خانوارهایــی کــه جابهجایــی آنهــا بنابــر
منافــع اجتماعــی (همچــون در معــرض ســوانح
طبیعــی بــودن یــا اضطــرار در کاربــری زمیــن
مــورد نیــاز جمعــی) ضــروری اســت؛
الــف )10-شناســایی و بهکارگیــری
روشهــای مشــارکت ســاکنان در خدمــات
رســانی زیربنایــی و بــا دوامســازی و اصالحــات
الزم فنــی در ایــن ســکونتگاهها (ماننــد
مقاومســازی در برابــر زلزلــه و روشهــای
تجمیــع قطعــات).
ب) بــرای تحقــق دومیــن هــدف ســند
(پیشنگــری گســترش اســکان غیررســمی
زمینهســازی تأمیــن مســکن مناســب بــا
خدمــات مرتبــط بــرای گروههــای کمدرآمــد)
راهبــرد بخــش دولتــی – عمومــی عبــارت
اســت از :تقویــت و ایفــای نقــش تضمینکننــده
و تنظیمکننــده در جهــت دسترســی همگانــی
و در حــد تــوان مالــی اقشــار کمدرآمــد شــهری
بــه نهادههــای مســکن .البتــه بــرآوردن نیــاز

مــردم بــه مســکن مناســب ،تنهــا متوجــه
بخــش دولتــی – عمومــی و مســألهای صرفــا ً
کالبــدی و بــه عبارتــی ساختمانســازی،
آن هــم بــرای یــک یــا چنــد بخــش محــدود
و جــدا از یکدیگــر نیســت؛ بــرآوردن ایــن
نیــاز ،مســتلزم هماهنگــی و تشــریک مســاعی
تمامــی بخشهــا اســت؛ آن هــم در ســطح
ملــی ،منطقــهای و محلــی و بــه طــور جامــع
از دیدگاههــای اجتماعــی  -اقتصــادی،
زیســتمحیطی و کالبــدی اســت .سیاســتها
و اقدامــات مرتبــط بــا ایــن راهبــرد بــه شــرح
زیــر اســت:
ب )1-ســازگار نمــودن الگوهــا و قواعــد
موجــود طراحــی و برنامهریــزی شــهری
و مقــررات و اســتانداردهای شهرســازی و
ســاختمانی بــا واقعیــات محیــط و اســتطاعت
اقشــار کمدرآمــد و بــا امــکان ارتقــای تدریجــی
آنهــا و در هماهنگــی بــا راهبــرد توســعه
شــهری؛
ب )2-حمایــت بخــش دولتــی – عمومــی از
خانهســازی خانوارهــای متقاضــی کمدرآمــد
(بهویــژه وقتــی بــه صــورت فعالیتهــای
جمعــی و دارای طــرح شهرســازی اســت) و
تشــویق بخــش خصوصــی محلــی بــه عرضــه
کاال و خدمــات مــورد نیــاز آنهــا و اولویــت
دادن بــه اجــرای طرحهــای انبوهســازی در
ایــن زمینــه؛
ب )3-پیشنگــری و زمینهســازی بــرای
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عرضــه زمیــن کافــی در حــد توانایــی مالــی
متقاضیــان کمدرآمــد جدیــد در طرحهــای
توســعه شــهری بــا امــکان ســاختن تدریجــی،
تراکــم بــاال ،کاربــری مختلــط (بهویــژه بــرای
تولیــدات غیــر مزاحــم در خانــه) و بــا حداقــل
اســتانداردها و قابلیــت خدماترســانی شــهری
در آینــده؛
ب )4-راهانــدازی و کمــک بــه تهیــه
طرحهــای بهســازی بــرای ســاماندهی اســکان
غیررســمی بــا مشــارکت نهــاد منتخــب محلــی
و تحــت هدایــت و نظــارت ســتاد ســاماندهی
منطقــه و در چارچــوب رویکــرد شــهرنگر و
توانمندســازی؛
ب )5-پژوهــش برایشناســایی ،تحلیــل
و سیاســتگذاری بــرای مشــکالت برآمــده از
اســکان غیررســمی در مناطــق کشــور بــا توجــه
بــه ویژگیهــای محلــی؛
ب )6-ایجــاد مرکــز ملی بــرای اطالعرســانی،
پژوهــش ،تجمیــع و تبــادل تجــارب مناطــق
مختلــف کشــور و تجــارب بیــن المللــی در
خصــوص چارهجویــی بــرای حــل مشــکالت
اســکان غیررســمی و ارزیابــی پیامدهــای
سیاســتها و اقدامــات انجــام گرفتــه؛
ب )7-پژوهــش در فناوریهــای ســاختمانی
مناســب اقشــار کمدرآمــد و اســتفاده از
ســازمانهای غیــر دولتــی بــرای آمــوزش و
ترویــج دســتاوردهای مربــوط بــه آن.
پ) بــرای تحقــق ســومین هــدف ســند

بــرآوردن نیــاز مــردم بــه مســکن
مناســب ،تنهــا متوجــه بخــش دولتــی
عمومــی و مســألهای صرفــا ً کالبــدی وبــه عبارتــی ساختمانســازی ،آن هــم
بــرای یــک یــا چنــد بخــش محــدود و جــدا
از یکدیگــر نیســت؛ بــرآوردن ایــن نیــاز،
مســتلزم هماهنگــی و تشــریک مســاعی
تمامــی بخشهــا اســت

(زمینهســازی بــرای بهرهمنــدی ســاکنان
ســکونتگاههای غیررســمی از امتیــازات
شــهری و شــهروندی) راهبــرد بخــش دولتــی
 عمومــی عبــارت اســت از :تقویــت و ایفــاینقــش هدایتگــر و تأمیــن کننــده بــرای
خدماترســانی و ایجــاد زیربناهــای اساســی
در ایــن ســکونتگاهها و افزایــش دسترســی بــه
آنهــا بــرای زمــان کار ،متکــی بــود .برانگیختن
مشــارکت فعــال بــه روشهــای جدیــدی
در فراینــد تصمیمســازی و تصمیمگیــری
تأثیرگــذار بــر سرنوشــت ایــن اجتماعــات نیــاز
دارد .سیاســتها و اقدامــات مرتبــط بــا ایــن
راهبــرد بــه شــرح زیــر اســت:
پ )1-بازنگــری کلیــه قوانیــن و مقــررات
محــدود کننــده دسترســی اقشــار کمدرآمــد بــه
تســهیالت و اعتبــارات رســمی و بهکارگیــری
ابتکاراتــی متناســب بــا فقــدان مالکیــت رســمی
و نوســان درآمــدی در بخــش غیررســمی؛

پ )2-ایجــاد صندوقهــای محلــی بــرای
خــردهوام و پسانــداز مســکن و اشــتغال
بــا مشــارکت و ســرمایه اولیــه خــود مــردم،
ضمــن بهرهگیــری از منابــع دولتــی ،عمومــی
و خصوصــی؛
پ )3-تخصیــص بخشــی از وامهــای
یارانــهای بخــش دولتــی بــرای تأمیــن مالــی
اولیــه صندوقهــای وام محلــی مــورد نظــر در
بنــد قبلــی؛
پ )4-بیمــه کــردن وامهــای اعطایــی
بانکهــا و بخــش خصوصــی بــه وســیله بخــش
دولتــی بــه منظــور کاهــش خطرپذیــری و
تشــویق فعالیــت آنهــا در توانمندســازی و
ســاماندهی اســکان غیررســمی موجــود؛
پ )5-متناســب نمــودن اعطــای امتیــازات
بخــش دولتــی – عمومــی (همچــون اعطــای
جایــگاه قانونــی بــه ســکونتگاههای
غیررســمی ،خدماترســانی و دریافــت وام
و اعتبــار) بــا کیفیــت و کمیــت مشــارکت
همگانــی در ارتقــای محیطــی ســکونتگاههای
غیررســمی موجــود؛
پ )6-اعطــای وامهــای یاران ـهای و هرگونــه
کمــک عمومــی بخــش دولتــی بــه ســاکنان
ســکونتگاههای غیررســمی فقــط از طریــق
نهادهــای منتخــب مردمــی – محلی و اســتفاده
از ســازمانهای غیــر دولتــی در نقــش میانجــی
ایــن امــور؛
پ )7-کمــک ویــژه بــه ایجــاد فضاهــای

وضعی��ت نهای��ی مالکی��ت و ح��ل اختـلاف
حقوقـ�ی و جلوگیــری از گستــرش محدودههـ�ا
(ســکونتگاههای غیررســمی) بـ�ا هماهنگـ�ی
س��تاد مل��ی توانمندس��ازی مطابق دســتورالعمل
پیشبینــی شــود.
 )5-1بــرای تشــکیل و رش��د و توسـ�عه
نهاده��ای محل��ی ب��ه منظ��ور حض��ور و
مشاــرکت واقع��ی اهال��ی در ام��ر انتقـ�ال
دان��ش فن��ی ،اجـ�رای طرحهـ�ای سـ�اماندهی
و خدماترساــنی و بســیج تش��کلهای غیـ�ر
دولتــی ،زمینهســازی شــود.
 )6-1ارائ��ه نش��د ِن ه��ر گون��ه خدم��ات و
یـ�ا رسمــیت دادن بـ�ه مناطـ�ق یـ�ا واحدهایـ�ی
ک��ه مغای��ر ب��ا ضواب��ط و مقــررات طرحهــای
س��اماندهی باش��د.

)7-1شناس��ایی س��کونتگاههای غیررسـ�می
در شــهرهای کمت��ر از  150/000نف��ر در مـ�دت
ی��ک س��ال و تهیـ�ه طرحهـ�ای سـ�اماندهی
و توانمندســازی حداکث��ر در مـ�دت دو سـ�ال
صــورت پذیـ�رد.
ب) اقدامــات اجرایــی در حوزه وزارت کشــور
(ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور)
زمینههــای الزم بــرای تشــکیل و رشــد و
توســعه تشــکلهای غیردولتــی و نهادهــای
محلــی بــرای حضــور و مشــارکت در مناطــق
ســکونتگاههای غیررســمی ایجــاد میشــود.
ســازمان شــهرداریها پــس از ابــاغ
طرحهای ســاماندهی و توانمندســازی متناســب
بــا ظرفیــت و منابــع مالــی شــهرداریها بــه
نحــوی اقــدام کننــد کــه تــا پایــان برنامــه

هژیو هدنورپ

جمعــی (اعــم از فرهنگــی ،فراغتــی و ورزشــی)
در ســکونتگاههای غیررســمی موجــود.
پ )8-تخصیــص و اولویــت دادن بــه منابــع
دولتــی بــرای تأمیــن آن دســته از زیربناهــا و
خدمــات پایــه شــهری در ســکونتگاههای
غیررســمی کــه بخــش دولتــی فراهــم میکنــد.
مصوبــه مشــترک شــورای عالــی شهرســازی
و معمــاری ایــران و ســتاد ملــی توانمندســازی
ایــن مصوبــه مــورخ  85/9/20بــه تصویــب
رســید و مفــادش عبــارت اســت از:
الــف) اقدامــات اجرایــی در حــوزه ســتاد
توانمندســازی اســتانها
 )1تعییــن وضعیــت و ســطح برخــورداری
از خدمــات زیربنایــی و روبنایــی موجــود و
شناســایی وضعیــت مالکیــت ســاکنان در
ســکونتگاههای غیررســمی واقــع در داخــل
محــدوده شــهرها از طریــق دســتگاههای
ذیربــط بــا رعایــت مــوارد ذیــل:
 )1-1محــدوده وض��ع موج��ود دقیق��ا ً
شناســایی شـ�ده باش��د.
 )2-1امــکان توسـ�عه ی��ا ایجـ�اد
ســکونتگاههای غیررسـ�می وجـ�ود نداشـ�ته
باش��د.
 )3-1بسترسـ�ازی و آمادهسـ�ازی بـ�رای
اس��کان آت��ی ب��ه ص��ورت هدای��ت ش��ده در
قال��ب طرحه��ای توسـ�عه شــهری (طرحهـ�ای
جامـ�ع ،تفصیل��ی و هــادی شـ�هر) فراه��م شـ�ود.
 )4-1س��ازوکارهای الزم قانون��ی برای تعیین
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پنجــم ،متوســط ســطح خدمــات ایــن مناطــق
بــا متوســط ســطح خدمــات شــهر (حداقــل بــا
شــاخص متوســط ســال  )85برابــری کنــد.
از مشــارکت ســاکنان محــات کــه در
اجــرای طرحهــای ســاماندهی در هــر محــدوده
در ســتادهای اســتانی تعییــن خواهنــد شــد
حمایــت میشــود.
بــرای اجــرا و تحقــق طرحهــای ســاماندهی
و توانمندســازی ســکونتگاههای غیررســمی
در شــهرداریها ســاختار اجرایــی مناســب،
طراحــی و حداکثــر ظــرف مــدت یــک ســال
ارائــه شــود.
بــرای تســریع در تحقــق طــرح تفصیلــی،
وزارت کشــور بــا هماهنگــی قــوه قضائیــه،
الیحــه مربــوط را تهیــه و ارائــه کننــد.
ج) اقدام��ات اجرای��ی در ح��وزه وزارت
مسـ�کن و شهرســازی
)1شناس��ایی س��کونتگاههای غیررسـ�می
در شهــرهای بـ�االی  150هــزار نف��ر در مـ�دت
ی��ک س��ال ،تهی��ه طرحه��ای س��اماندهی و
توانمندسـ�ازی حداکث��ر ت��ا دو س��ال.
 )2وزارت مس��کن و شهرسـ�ازی بـ�رای
پیشگی��ری از توس��عه و ایج��اد سـ�کونتگاههای
غیررسـ�می جدی��د و توسـ�عه هدای��ت شـ�دۀ
شهــرها متناس��ب ب��ا تــوان مال��ی اقشـ�ار
کمدرآمــد ،موظـ�ف اسـ�ت:
 )2-1در تدویــن ضوابــط و مقــررات
طرحهــای توســعه شــهری ،پیشبینیهــای

الزم بــرای اســتقرار گروههــای کمدرآمــد
و اقشــار آســیبپذیر را بــه عمــل آورد و
حــد نصــاب تفکیــک و تراکــم ســاختمانی را
در مناطقــی از شــهر ،متناســب بــا ایــن نیــاز
تنظیــم کنــد.
 )2-2نســبت بــه پیشبینــی اراضــی
مناســب و آمادهســازی اراضــی در شــهرهای
جدیــد (موضــوع قانــون ایجــاد شــهرهای جدید
مصــوب  ،)1380شــهرکهای خــارج از حریــم
(بــر اســاس وظایــف شــورای برنامهریــزی
اســتان) و روســتاهای مســتعد توســعۀ واقــع
در حریــم شــهرها (براســاس تبصــره  2مــاده 3
قانــون تعاریــف) اقــدام کننــد.
 )3-2بــا توجــه بــه آییننامــه شــماره
/66062ت 35455مــورخ  85/6/7هیئــت
محتــرم وزیــران و دســتورالعملهای مربوطــه
موضــوع حمایــت از تأمیــن مســکن گروههــای
کمدرآمــد در شــهرهای کوچــک ،ســازمانهای
مســکن و شهرســازی موظفنــد نیــاز مســکن
ایــن گروههــا را بــه تفکیــک شــهرهای مشــمول
آییــن نامــه فــوق الذکــر پیشبینــی کننــد.
 )4-2تهیــه طرحهــای توســعه و عمــران
و تجدیــد نظــر در طرحهــای موجــود توســعه
شــهری بــه نحــوی کــه شــامل برنامهریــزی
مســکن در شــهر خصوص ـا ً مســکن گروههــای
کمدرآمــد و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی نیــز گــردد.
 )5-2در راســتای ارتقــای کیفیــت ســکونت

مســکن ،بزرگتریــن ســرمایه ایــن
خانوادههــا اســت کــه امنیــت ،نگاهداشــت
و بهبــود وضعیــت آن ســبب حفــظ کیــان
خانــواده و افزایــش بهــرهوری نیــروی
کار و همبســتگی آن بــا جامعــه میشــود؛
بنابرایــن تخصیــص منابــع بخــش
دولتــی ـ عمومــی بــه ایــن امــر صرفــا ً
هزینــهای اجتماعــی محســوب نمیشــود؛
بلکــه فوایــد اقتصــادی بــرای کل جامعــه
در بــردارد

و تســریع در رونــد بهســازی مســکن در
ســکونتگاههای غیررســمی ،وزارت مســکن و
شهرســازی موظــف اســت بــا همــکاری وزارت
امــور اقتصــاد و دارایــی ،وزارت کشــور ،بانــک
مرکــزی و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی،
اقدامــات حمایتــی مــورد نیــاز را بــرای
راهانــدازی نهادهــای محلــی وام و پسانــداز
مســکن در چارچــوب نظــام بانکــی کشــور بــه
عمــل آورد.

تفاهمنامه همکاری مشترک

مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری؛
در اختیــار گذاشــتن پایــگاه اطالعاتــی
ســکونتگاههای غیررســمی بــرای تکمیــل
بانــک اطالعاتــی مرتبــط بــا آســیبهای
اجتماعــی بــا محوریــت ســازمان بهزیســتی
کشــور؛
واگــذاری ،تحویلگیــری ،بررســی و
اظهــار نظــر بخــش آســیبهای اجتماعــی
و مداخــات روانــی ـ اجتماعــی مطالعــات
توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی بــه وســیله شــرکت مادرتخصصــی
عمــران و بهســازی شــهری بــه ســازمان
بهزیســتی کشــور و همچنیــن اجــرای

کلیــات برنامــه توانمندســازی اجتماعمحــور
در ســکونتگاههای غیررســمی بــا هــدف
شناســایی مناطــق و کانونهــای آســیبزا
و انجــام مداخــات اجتماعــی بــا تأکیــد بــر
آســیبهای اجتماعــی در نقــاط واجــد اولویــت
بــه وســیله ایــن ســازمان؛
ایجــاد پایــگاه خدمــات اجتماعــی در
ســکونتگاههای غیررســمی و همچنیــن
کمــک بــه ایجــاد و گســترش مهدهــای کــودک
در ایــن محــات بــه وســیله ســازمان بهزیســتی
کشــور؛
اجــرای طرحهــای حمایتــی از خانوادههــای
بیسرپرســت و نیازمنــد ارائــه خدمــات مختلــف

هژیو هدنورپ

ایــن تفاهمنامــه میــان شــرکت
مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری
ایــران و ســازمان بهزیســتی کشــور بــرای
اجرایــی نمــودن مفــاد مرتبــط بــا ســند ملــی
توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی منعقــد شــد.
ماده  )1هدف
هــدف ایــن تفاهمنامــه بهرهگیــری
از توانمندیهــای اجرایــی ،مدیریتــی،
علمــی ،پژوهشــی ،آموزشــی و تحقیقاتــی
متقابــل ســازمان بهزیســتی کشــور و شــرکت
مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری
ایــران اســت.
ماده  )2موضوع
موضــوع ایــن تفاهمنامــه ،همــکاری
در زمینــه مطالعــات و اجــرای برنامههــای
توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی کشــور در محورهــای منــدرج در
مــاده  3اســت.
ماده  )3زمینههای همکاری
بند  )1امور کلی
تنظیــم شــرح خدمــات و گنجانــدن بخــش
آســیبهای اجتماعــی و مداخــات روانــی
ـ اجتماعــی در آن و ابــاغ بــه مشــاوران
توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی شــهرهای کشــور به وســیله شــرکت
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بــه کــودکان و تــدارک امکانــات پیشگیــری و
توانبخشــی حرفــهای و اجتماعــی معلــوالن
جســمی و روانــی و بازتوانــی منحرفــان
اجتماعــی و حمایــت و نگهــداری از کــودکان
و اطفــال بیسرپرســت و معلــوالن غیرقابــل
توانبخشــی و ســالمندان و کمــک بــه
تأمیــن مســکن گروههــای نیازمنــد و معلــول
در ســکونتگاههای غیررســمی و همچنیــن
فراهــم کــردن بســترهای قانونــی الزم بــه
وســیله ســازمان بهزیســتی کشــور؛
همکاریهــای الزم در اجــرای طــرح
توانبخشـ�ی مبتنـ�ی بـ�ر جامعـ�ه ( )CBRدر
ســکونتگاههای غیررســمی بــا تــاش ســازمان
بهزیســتی کشــور؛
همکاریهــای الزم در فراهــم کــردن

زمینــه بهبــود شــاخصهای توســعه انســانی
و اجتماعــی بــرای افــراد تحــت پوشــش در
ســکونتگاههای غیررســمی؛
زمینهســازی بــرای عضویــت ســازمان
بهزیســتی کشــور در ســتاد ملــی توانمندســازی
و ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی؛
همکاریهــای الزم دربــاره تقویــت نقــش
تســهیلگری و ظرفیتســازی در ()NGO
(ســازمانهای مردمنهــاد) و ()CBO
(اجتماعــات محلــی)؛
همــکاری بــرای کاربــردی کــردن مطالعــات
و طرحهــا و برنامههــای مرتبــط توانمندســازی
و ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی؛
تهیــه برنامــه جامــع کنتــرل و کاهــش
آســیبهای اجتماعــی بــه منظــور

پیشگیــری و کاهــش آســیبهای اجتماعــی
و ســکونتگاههای غیررســمی بــه وســیله
ســازمان بهزیســتی کشــور؛
در دســترس قــراردادن خدمــات اجتماعی و
کلیــه خدمــات اورژانــس اجتماعــی بــه افــراد در
معــرض آســیب اجتماعــی در ســکونتگاههای
غیررســمی بــه وســیله ســازمان بهزیســتی
کشــور؛
بهرهگیــری از تواناییهــای کارشناســی،
تخصصــی و امکانــات شــرکت مادرتخصصــی
عمــران و بهســازی شــهری ایــران و ســازمان
بهزیســتی کشــور بــرای ترویــج و توســعه
کارآفرینــی و ایجــاد زیرســاختهای الزم
در راســتای آمــوزش و توانمندســازی و
هدایــت جامعــه هــدف بــرای اشــتغال در
ســکونتگاههای غیررســمی؛
اطالعرســانی مســتمر و روزآمــد در
خصــوص نیازهــای مخاطبــان و نیــز شــرایط و
دســتاوردهای علمــی ،پژوهشــی و میدانــی در
خصــوص آســیبهای اجتماعــی کشــور و ســایر
حوزههــای تخصصــی بــه وســیله ســازمان
بهزیســتی کشــور و شــرکت مادرتخصصــی
عمــران و بهســازی شــهری ایــران؛
همــکاری نیروهــای کارشناســی و
تخصصصــی شــرکت مــادر تخصــص عمــران و
بهســازی شــهری مدیــران بــرای رفــع موانــع
معمــاری و مناسبســازی محیــط شــهری
معلــوالن.

اســکان غیررســمی از جملــه پدیدههای
ناشــی از شهرنشــینی شــتابان معاصــر و
از جلوههــای بــارز فقــر شــهری اســت
کــه بــه صــورت خــودرو در درون یــا
اطــراف شــهرها ظاهــر شــده اســت.
اینگونــه ســکونتگاهها بــا تجمعــی از
قشــرهای کمدرآمــد و غالبــا ً بــا مشــاغل
غیررســمی و شــیوهای از شهرنشــینی
ناپایــدار همراهنــد و زمینــة مناســبی
بــرای بــروز آســیبهای اجتماعــی بــه
شــمار میرونــد

توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی؛
همکاریهــای الزم در زمینــه راهانــدازی
کمیتههــای تخصصصــی ،کارگروههــای
مرتبــط بــا توانمندســازی و ســاماندهی
ســکونتگاههای غیررســمی؛
مبادلــه کارشــناس و پژوهشگــر در
موضوعــات تخصصــی ـ آموزشــی.
بند  )3تدوین قوانین و دستورالعملها
تدویــن قوانیــن ،ضوابط و دســتورالعملهای
ـی اقدامــات
مشــترک بــه منظــور هدایــت کیفـ ِ
توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی؛
تدویــن سیاس ـتهای اجرایــی ،مدیریتــی و
تشــکیالتی در امــر توانمندســازی و ســاماندهی

هژیو هدنورپ

بند  )2آموزشی  -پژوهشی
اســتفاده از تــوان طرفیــن بــرای نظــارت،
ارزیابــی و مشــاوره علمــی در طرحهــا و
پروژههــا و نیــز فعالیتهــای مشــترک در
زمینــه ســکونتگاههای غیررســمی؛
تدویــن و اجــرای دورههــای آموزشــی
تخصصــی بــرای باالبــردن تــوان و قابلیــت
کارشناســان؛
انجــام طرحهــای پژوهشــی و پروژههــای
مشــترک مطالعاتــی در راســتایشناســایی
وضعیــت آســیبهای اجتماعــی و معلولیتهــا
و راهکارهــای پیشگیــری و کاهــش آنهــا؛
مبادلــه تجــارب ،اســناد و مــدارک علمــی
ـ پژوهشــی در زمینــه ســکونتگاههای
غیررســمی؛
یهــای الزم بــرای برگــزاری
همکار 
گردهماییهــا و همایشهــا ،ســمینارهای
علمــی ـ پژوهشــی مشــترک بــه منظــورِ ارائــه
تجربیــات در زمینه توانمندســازی و ســاماندهی
ســکونتگاههای غیررســمی؛
همــکاری در نیازســنجی و شناســایی
مشــاغل جدیــد و مرتبــط بــا وضعیــت افــراد
تحــت پوشــش بهزیســتی در حــد تــوان
جامعــه هــدف و کارهــای مــورد نیــاز کشــور و
طراحــی دورههــای آموزشــی منطبــق بــا آن در
ســکونتگاههای غیررســمی؛
ایجــاد زمینههــای مناســب بــرای انتشــار
فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی در زمینههــای

ســکونتگاههای غیررســمی.
ماده  )4تشکیل کمیته مشترک همکاری
طرفیــن تفاهمنامــه بــرای تحقــق ایــن
ِ
همــکاری ،بــا اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه
مشــترک همکاریهــای فنــی ـ پژوهشــی
و آموزشــی و بــا حضــور نماینــدگان ســازمان
بهزیســتی و شــرکت مادرتخصصــی عمــران و
بهســازی شــهری (از هــر طــرف دو نماینــده)،
زمینههــای اجرایــی نمــودن مفــاد تفاهمنامــه
را فراهــم خواهنــد آورد.
ماده  )5نحوه همکاری و هماهنگی
الــف) دفتــر امــور آســیبدیدگان اجتماعــی
بــا عنــوان نماینــده ســازمان بهزیســتی کشــور
و دبیرخانــه توانمندســازی ســکونتگاههای
غیررســمی بــا عنــوان نماینــده وزارت مســکن
و شهرســازی شــناخته میشــوند.
ب) نماینــدگان طرفیــن ،حداقــل هــر
مــاه یــک بــار ،جلســات مشــترک داشــته،
هماهنگیهــا و ارزیابیهــای الزم را در راســتای
انجــام همکاریهــای موضــوع ایــن تفاهمنامــه
انجــام میدهنــد و گــزارش آن را بــه اطــاع
امضاکننــدگان تفاهمنامــه میرســانند.
ج) بــرای هــر طــرح پژوهشــی و یــا برنامــه
آموزشــی مصــوب ،بــه تناســب ،مجــری یــا
هماهنگکننــده مربوطــه ،معرفــی و قــرارداد
جداگانــهای تهیــه خواهــد شــد و بــه امضــای
طرفیــن خواهــد رســید.
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آســیبهای سیاســی و امنیتــی :واکنــش ســریع حاشیهنشــینان
بــه ناآرامیهــای سیاســی و گرایــش زیــاد ایــن افــراد بــه شــرکت در
تظاهــرات و شــورشهای خیابانــی ،رواج تجــاوز بــه امــوال و نامــوس
ســاکنان ســایر نقــاط شــهر و. ...

آسیبشناسی
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بــه طــور کلــی عمدهتریــن آســیبهایی کــه پدیــده حاشیهنشــینی
بـ�ر شـ�هرها وارد میکنـ�د ،بـ�ه شـ�رح ذیـ�ل دسـ�تهبندی میشـ�ود:
آســیبهای اجتماعــی نظیــر رواج بزهــکاری و آدمکشــی ،اعتیــاد بــه مواد
مخــدر یــا پخــش و فــروش آن ،رواج روســپیگری ،پخــش و فروش مشــروبات
الکلــی ،گســترش انــواع برخوردهــای فیزیکی و ضــرب و جرحهــا و...؛
آسیبهای فرهنگی نظیر افزایش روند بیسوادی؛
آســیبهای فیزیکــی ـ کالبــدی شــامل تشــکیل بافــت مســکونی
درهــم و بیضابطــه ،فرســودگی بناهــا ،شــکل ناهنجــار خانههــا و
تأثیــر نامطلــوب آن بــر منظــر و ســیمای شــهری و...؛
آســیبهای بهداشــتی نظیــر دفــع زبالههــا و فاضــاب خانگــی در
ســطح محلــه و ایجــاد بــوی تعفــن و شــیوع انــواع بیماریهــا در پــی
آن ،آلودگــی صــوت و هــوا و...؛
آســیبهای اقتصــادی شــامل رواج دستفروشــی و دورهگــردی،
افزایــش تکدیگــری ،افزایــش پدیــده نزولخــواری ،افزایــش تعــداد
بیــکاران دائمــی و فصلــی شــهر و...؛

ضعف بهداشت و درمان
یکــی از مســائل و مشــکالت حاشیهنشــینان ،مناســب نبــودن
بهداشــت آنهــا اســت .معمــوال ً خدمــات و امکانــات تعریــف شــدهای
از ســوی نهادهــای رســمی همچــون شــهرداری بــرای مناطــق
حاشیهنشــین در نظــر گرفتــه نمیشــود؛ بــرای نمونــه ،بیشــتر ایــن
نــوع ســکونتگاهها بــا فقــدان مراکــز بهداشــتی و درمانــی مواجهانــد.
زاغهنشــینی در حاشــیه یــا گاه در داخــل شــهرهای بــزرگ ،بهویــژه در
کشــورهای در حــال توســعه ،از مســائل اساســی بهداشــتی ـ اجتماعــی
اســت و صــرف نظــر از بــاال بــودن تراکــم جمعیــت در واحــد مســکونی
مســائلی همچــون آلودگــی خــاک ،نبــود دسترســی بــه آب آشــامیدنی
ســالم ،فقــدان سیســتم دفــع فضــوالت و فاضــاب ،وجــود حشــرات و
جانــوران مــوذی و ...نیــز مطــرح اســت کــه در کنــار شــرایط اجتماعــی ـ
اقتصـ�ادی سـ�اکنان ایـ�ن نواحـ�ی ،مسـ�ائل متعـ�ددی را مطـ�رح میکنـ�د.
ایــن محــات از نظــر بهداشــت محیطــی و فــردی ،مشــکل دارنــد
و انــواع بیماریهــا بهویــژه بیماریهــای عفونــی و واگیــر در آنجــا
بســیار زیــاد اســت .بیماریهــای واگیــردار ماننــد بیماریهــای
پوســتی ،رودهــای و گوارشــی از شــایعترین بیماریهــا در ایــن
محدودههاســت .کــودکان دچــار فقـ ِر تغذیــه و مــادران نیــز بــا کمتریــن
امکانـ�ات بهداشـ�تی و مراقبتهـ�ای آن آشـ�نا هسـ�تند.
مسکن نامناسب ،تهدید زندگی ساکنان
ســرپناه از نیازهــای اساســی بشــر اســت و بــرای محرومتریــن اقشــار
جامعــه ،مشــکلی جــدی بــه حســاب میآیــد .در مناطــق حاشــیه ،تعداد

ناپایداری شغلی و زندگی
اساسـا ً بیــکاری ،بزرگتریــن مشــکل اقتصــادی ســاکنان حاشــیه شــهرها
اســت و رابطــة نزدیکــی بین ســطح بــاالی بیــکاری و کمکاری و فقر گســترده
وجــود دارد .حاشیهنشــینان ،اگــر زرنــگ هــم باشــند ،بیشــتر وارد بخشهــای
غیررســمی اقتصــاد شــده ،در آن مشــغول به کار میشــوند .بخش غیررســمی

هژیو هدنورپ

زیــادی از فقیــران زندگــی میکننــد و بــرای همــه آنهــا مســکن،
اولویتــی واقعــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل غالبـا ً تــازهواردان بــرای یافتــن
زمینــی کــه بشــود یــک چهــار دیــواری در آن بنــا کــرد ،ارزانتریــن نقاط
ماننــد مســیلها ،زیــر کابلهــای فشــار قــوی ،زورآبادهــا (پســتی و
بلندیهــای طبیعــی) یــا مکانهــای فاقــد وضعیــت مناســب از نظــر
محیــط زیســت را آمــاج هجــوم خــود قــرار میدهنــد.
از ســوی دیگــر ،زمیــن در شــهر ،کمیــاب و نزدیــک بــودن بــه مرکــز
شــهر ،عاملــی اســت کــه ارزش آن را بــاال میبــرد .در کنــار ارزش زمیــن،
هزینــه ســاختمان ،دومیــن عامــل تعیینکننــده قیمــت مســکن اســت
کــه بــه شــدت بــه هزینــه مصالــح ســاختمانی و دســتمزد کارگــران
بســتگی دارد .پــس در نهایــت ،آلونکهــا کــه در ســاخت آنهــا از حلبــی،
چوبهــای فرســوده و کارتونهــای کهنــه اســتفاده میشــود ،از همــه
مقــرون بــه صرفهترنــد .حجــم انــدک ســکونتی ،تراکــم بــاالی خانــواده
بــه همــراه ساختوســازهای غیــر قانونــی از ویژگیهــای نقــاط حاشــیهای
اســت .عــاوه بــر ایــن ،کیفیــت نــازل و غیراســتاندارد مصالــح ســاختمانها
نیــز بــه چشــم میخــورد .ایــن مصالــح عبارتنــد از :حلبهــای پــر شــده
بــا خــاک و گل ،قطعــات ایرانیــت یــا پالســتیک ،گل و خشــت و کاهگل،
حصیــر و نــی ،بلوکهــای ســیمانی از رده خــارج و. ...
یکــی دیگــر از مشــکالت مربــوط بــه مســکن این افــراد ،کمیت مســکن
در اختیــار خانوارهــا اســت کــه اگــر همــراه بــا کیفیــت مســکن باشــد ،بــر
اهمیــت معضــل مســکن اضافــه میکنــد .مشــکل دیگــری که ایشــان بــا آن
روبهروینــد ،تراکــم نفــرات در واحــد مســکونی (بعــد خانــوار) اســت.

بــه آن بخــش اقتصــادی گوینــد کــه بــا ویژگیهایــی همچــون اتــکا بــه
منابــع درونزا ،مالکیــت خانوادگــی مؤسس ـهها ،مقیــاس کوچــک عملیــات،
فنــاوری کاربــر و مهارتهــای اکتســابی بیــرون از نظــام آمــوزش و تعلیــم و
تربیــت رســمی ،همــراه بــا بازارهــای بیقاعــده و رقابتــی مشــخص میشــود.
بخــش غیررســمی ،شــامل فعالیتهــای گســترده و نامتجانســی همچــون
خردهفروشــی ،واکســی و تعمیــر کفــش ،قمــار و ســرگرمیهای خیابانــی،
خدمــات داخلــی ،تولیــد در مقیــاس کوچــک ،امــور حمــل و نقــل ،خدمــات
بیمــه ،تأمیــن وامهــای خــارج از نظــام بانکــی ،معامالت بــدون کنتــرل زمین،
ساختوســازهای بیضابطــه و ..را دربرمیگیــرد.
بیشــتر حاشیهنشــینان بــه مشــاغل خدماتــی و ســاختمانی ماننــد
عملگــی ،کارگــری ســاده ،رفتگــری ،دستفروشــی و همچنیــن مشــاغل
کاذب و غیــر تولیــدی نظیــر سیگارفروشــی در میادیــن و چهارراههــا،
مناطــق
دستفروشــی ،داللــی و ...اشــتغال دارنــد .گاهــی ســاکنا ِن
ِ
حاشــیهای شــهر بــرای گذرانــدن زندگــی ،حیواناتــی ماننــد گوســفند و
طیــور را نگهــداری میکننــد و در کنــار آن ،یکــی از مشــاغل کــه در ایــن
مناطــق رونــق بســیار دارد ،ایجــاد مغازههــای بقالــی در کنــار خانههاســت.
از منظــر بخــش رســمی ،همــواره غیررســمی بــودن تــا حــدودی
غیرقانونــی تلقــی میشــود یــا در مقایســه بــا نظــام کامــاً بدیهــی و
مقرراتــی کارآمــد رســمی ،دســتکم ،فاقــد حرمــت در نظــر گرفتــه
میشــود؛ زیــرا بخــش غیررســمی ،نــه مالیــات میپــردازد و نــه قــرارداد
رســمی دارد؛ ولــی از انــواع و اقســام مقــررات ،از بهداشــت گرفتــه تــا ایمنی
و جــز آن (بیمــه) شــانه خالــی میکنــد.
افزایــش ســریع جمعیت شــهری ،تغییــرات مهمــی را در ترکیب ســنی و
جنســی جمعیــت بــه وجود مـیآورد و شــهرها را بــا معضالت نشــأت گرفته از
آن مواجــه میکنــد؛ بــه ایــن مفهــوم کــه هجــوم جوانان روســتایی به شــهرها
موجــب افزایــش ســریع جمعیــت شــهری در گــروه ســنی جوانان میشــود و
گــروه ســنی جوانــان را در مقایســه بــا گروههــای دیگــر بــه صــورت نامتعادلی
درمـیآورد و مســأله اشــتغال را بــا مشــکل مواجــه میکند.

97

98

وندالیسم
پدیــده وندالیســم بــه دلیــل گســتردگی مفهــوم از دو زاویــه مختلــف
بررســی شــده اســت .ابتــدا به منزلــه یک پدیــده اجتماعــی و بزهــکاری در
جامعــه و ســپس بــه منزلــه یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در طراحــی مبلمان
شــهری .از نــگاه اول میتــوان گفــت کــه امــروزه در بیشــتر مناطق شــهری،
وندالیســم بــه شــدت شــیوع پیــدا کــرده اســت .ایــن پدیــده در مناطقــی
کــه دارای خصوصیــات ذیــل اســت ،بــه وفــور یافــت میشــود:
 توسعهی شهرنشینی؛ ناهمگونی زیاد در بافت فرهنگی؛ میزان باالی مهاجرت؛ رشد جمعیت؛ دگرگونی زیاد در نظام آموزشی.از نــگاه دیگــر وندالیســم یکــی از اصلیتریــن عوامــل مؤثــر در طراحــی
شـ�هری پایـ�دار ،بهویـ�ژه در حیطـ�ه مبلمـ�ان و عناصـ�ر شـ�هری اسـ�ت.
وندالیس��م در مناط��ق حاشیهنشــین شــهر عمدتــا ً بــه صــورت
شکس��تن المـ�پ خیابانهـ�ا و پارکه��ا ،تخری��ب کیوس��کهای تلفــن و
بریــدن ســیم گوشــی تلفــن و شکســتن شیشــه باجههــای آن ،شکســتن
درختــان پارکهــا و از بیــن بــردن چمــن آنهــا ،تخریــب لــوازم تفریحــی
پــارک و امــوال اماکــن عمومــی ،پــاره کــردن صندلــی اتوبوسهــای
شــهری ،شعارنویســی روی در و دیــوار (بهویــژه در مــدارس) ،از بیــن
بــردن مراتــع و فضــای ســبز اطــراف و ...نمــود پیــدا میکنــد.
نســبت تخریــب و از بیــن رفتــن امکانــات و خدمــات شــهری در
مناطــق اســکان غیررســمی ،بــاال اســت .ایــن پدیــده بــه دالیــل مختلفــی
صــورت میگیــرد .بــه اعتقــاد برخــی ،احســاس تعلــق نداشــتن ،احســاس
تبعیــض ،رعایــت نکــردن نــکات ضــد وندالیســم در توســعه شــهری و
تأسیســات و خدمــات ،ســبب گســترش تخریــب میشــود.
روستاییشدن شهرها
یکــی از پیامدهــای حاشیهنشــینی بــرای شــهرها ظهــور پدیــدهای بــه

نــام روستاییشــدن شهرهاســت .مهاجــرت گســترده عــاوه بــر مســائلی
کــه در شــهرهای در حــال توســعة جهــان پدیــد آورده و پژوهشگــران نیــز
بــه طــور مشــروح بــه آن پرداختهانــد ،موجــب روستاییشــدن شــهرها
شــده اســت .بــه ســخن دیگــر شهرنشــین شــدن روســتا در جهــان ســوم
تــا حــدی روستاییشــدن شــهرها را بــه دنبــال داشــته اســت.
روستاییشــدن شــهرها در کشــورهای در حــال توســعه ،بــدان معنــی
اســت کــه بــر اثــر مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها ،تناســب جمعیــت
روســتایی و شــهریِ شــهرها در زمــان کوتاهــی تغییــر میکنــد .ایــن
تغییــر کــه بــه نفــع جمعیــت روســتایی مهاجــر رقــم میخــورد ،کیفیــت
فیزیکــی (کالبــدی) ،اجتماعــی ،اقتصادی و فرهنگی شــهرها را دســتخوش
بحــران شــدید میکنــد .هجــوم همهجانبــة روســتاییان بــه شــهرها باعــث
میشــود روســتاییان فرهنــگ روســتایی را بــا خــود بــه شــهرها بیاورنــد .با
توجــه بــه اینکــه حاشیهنشــینان ،تــوان مالــی ساختوســازهای متناســب
بــا معمــاری شــهری را ندارنــد ،بنابرایــن از وســایل یــا مصالحــی بــرای
ســاختن خانههــای خــود اســتفاده میکننــد کــه بیشــتر بــه اماکــن و
ســاختمانهای روســتایی شــبیه اســت تــا خانههــای شــهری.
پدیــدة ادغــام یــا الحــاق شــهری هــم از جملــه دالیلــی اســت کــه
بــه پدیــدة روستاییشــدن شــهرها کمــک میکنــد .رشــد بســیاری از
شــهرهای بــزرگ ایــران همچــون تهــران ،تبریــز و ...بــه دلیــل همیــن
پدیــدة ادغــام یــا الحــاق شــهری صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن پدیــده
نیــز بــر روستاییشــدن شــهرها تأثیرگــذار اســت.
تحریم اجتماعی
تفکیــک اجتماعــی از جملــه مســائلی اســت کــه گریبانگیــر اغلــب
حاشیهنشــینان میشــود .تحریــم اجتماعــی بــرای جامعــه هزینهبــر اســت.
ایــن هزینــه در افزایش جــرم و فعالیتهای غیرقانونی منعکس میشــود که
خــود بــه صــرف هزینههایی بــرای تقویــت فعالیتهــای قانونــی میانجامد.
بــه نظــر کاســتلز افــرادی کــه تحریــم اجتماعــی را تجربــه میکننــد،

محرومیت نسبی
نویســندگان کتــاب «ســرباز آمریکایــی» ،اولیــن بار در دهــة ،1940
مفهــوم محرومیــت نســبی را بــه کار بردنــد .آنهــا از ایــن مفهــوم بــرای
نشــان دادن احساســات فــردی اســتفاده میکردنــد کــه بــه گمــان
خودشــان بایــد منزلــت یــا شــرایط اجتماعــی بهتــری داشــته باشــند؛
ولــی در حــال حاضــر در آن جایــگاه قــرار نداشــتند .معیــار چنیــن
اشــخاصی ،مراجعــه بــه داشــتههای اشــخاص یــا گروههــای دیگــر

آسیبپذیری در برابر حوادث
فقــر و آســیبپذیری در جوامــع بشــری ،ابعــاد گوناگونــی دارد؛
ولــی جنبههــای اقتصــادی آن از نمــود بیشــتری برخــوردار اســت.
تــا حــدی میتــوان ابعــاد مختلــف فقــر و آســیبپذیری را ناشــی
از تبعــات فقــر اقتصــادی دانســت .بســیاری از اندیشــمندان ،پدیــدة
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راهبردهایــی بــرای بقــای خــود و نیــز خــروج از آن اتخــاذ میکننــد.
یکــی از ایــن روشهــا بــروز هویــت مقاومــت در چنیــن افــرادی اســت
کــه باعــث نوعــی احســاس طــرد ،تحریــم و کنــار گذاشــتگی میشــود.
چنیــن احســاسهایی ،ایــن افــراد را بــه جمعیتهایــی بــا گرایشــهایی
خــاص مبــدل میکنــد؛ زیــرا ایشــان در اوضاعــی قــرار دارنــد کــه از طــرف
ـق ســلطه ،ب ـیارزش دانســته میشــوند یــا داغ ننــگ بــر آنــان زده
منطـ ِ
میشــود .بــه نظــر امانوئــل کاســتلز میتــوان از بخشهــای تحریــم شــدة
انســانی دو واکنــش متفــاوت )1 :روی آوردن بــه اقتصــاد جنایــی؛  )2تحریم
تحریمکننــدگان بــه دســت تحریمشــوندگان و در واقــع روی آوردن بــه
جــرم ،خشــونت و خرابــکاری اجتماعــی را انتظــار داشــت.

اســت .ایــن محرومیــت ،زمانــی اتفــاق میافتــد کــه مــردم بــه چیــزی
میــل کننــد کــه آن را ندارنــد ،خــود را مســتحق بــه دســت آوردن آن
بداننــد و بــه دلیــل ناتوانــی در تملــک آن ،خویــش را مقصــر نداننــد.
قریــب بــه یــک میلیــارد نفــر از ســاکنان شــهرهای جهــان در
مســکنهای نامناســب زندگــی میکننــد و در کشــورهای در حــال توســعه،
بیشــتر ایــن افراد ،ســاکن مناطــق حاشیهنشــین محــروم و ســکونتگاههای
غیرقانونــی هســتند .شــهرها بــرای بهبــود بخشــیدن بــه شــرایط زندگــی از
امکانــات و تســهیالت فراوانــی برخوردارنــد؛ ولــی ایــن امکانــات و تســهیالت
بــه طــور مســاوی میــان اقشــار مختلــف ،تقســیم نشــده اســت .شــهرها بــه
بخشهــای دارا و نــدار (حاشیهنشــینان) تقســیم شــدهاند و هــر قشــری
روشهــای متفاوتــی بــرای زندگــی دارد .هــر چــه امکانــات پیشــرفت و
ارتقــای دیگــر افــراد و گروههــای مرجــع (گروههایــی کــه فــرد ،خــود را بــا
آنهــا مقایســه میکنــد) بیشــتر باشــد ،انتظــارات فــرد نیز بیشــتر میشــود
و نوعــی احســاس بیعدالتــی نســبی پدیــد میآیــد.
در ضمــن ،هــر چــه امــکان دســتیابی بــه ارزشهــای مــورد
نظــر یــا ارتقــای اجتماعــی ،کمتــر باشــد ،محرومیــت نســبی افزایــش
مییابــد .بنابرایــن شــرایط زندگــی در مناطــق حاشیهنشــین بــه
صورتــی اســت کــه ســبب پدیــد آمــدن شــرایط فرهنگــی خاصــی بــرای
ســاکنان آنهــا میشــود؛ بــه طــوری کــه از یــک ســو فقــر فرهنگــی
و مشــکالت مالــی و از ســوی دیگــر دیــدن زندگــی شهرنشــینان کــه
از امکانــات امــروزی بهرهمندنــد ،ســبب ایجــاد نارضایتــی عمیــق و
گســترش محرومیــت نســبی در میــان ایــن اقشــار جامعــه میشــود.

99

100

فقــر و محرومیــت را الزم و ملــزوم یکدیگــر میداننــد و حتــی در
برخــی مــوارد ،هــر دو را یــک مفهــوم تصــور میکننــد .در واقــع افــراد
فقیــر کســانی هســتند کــه در معــرض محرومیتهــای نســبی یــا
مطلــق در تأمیــن حداقــل نیازهــا و بهرهگیــری از خدمــت زیربنایــی
عمومــی ،رفاهــی ،اجتماعــی و اقتصــادی قــرار دارنــد؛ ازای ـنرو مفهــوم
آســیبپذیری در بطــن مفهــوم فقــر نهفتــه اســت؛ بــه عبــارت دیگــر،
ایــن دو اصطــاح دو تعبیــر از یــک واقعیــت تلقــی میشــود.
حاشیهنشــینان شــهری بــه علــت شــرایط خــاص جغرافیایــی محــل
ســکونت و خانههایشــان کــه اغلــب بــا مصالــح کـمدوام و غیراســتاندارد
در زمینهــای نامســاعد بــر روی گســل زلزلــه یــا مســیر رودخانههــا
ســاخته میشــود ،توانایــی کمتــری بــرای مقابلــه بــا حــوادث طبیعــی
دارنــد؛ بنابرایــن میــزان آســیبپذیریِ ایــن اقشــار نســبت بــه دیگــران
بیشــتر اســت .اینــان کــه از نظــر ســطح زندگــی و امکانــات رفاهــی
در ســطح پایینــی قــرار دارنــد و از اقشــار فقیــر جامعــه بــه حســاب
میآینــد ،بــه انــدازهای آســیبپذیرند کــه بــا کوچکتریــن حادثــهای
همــان حداقلهــای زندگــی را هــم از دســت میدهنــد.
فراینــد شهرنشیــنی بــه واســطة تجمــع و تمرکــز مــردم ،تجمــع
ســرمایه و ذخایــر در شــهرها ،میــزان آســیبپذیری در برابــر بالیــای

طبیعــی را افزایــش میدهــد .فشــار رو بــه افزایــش ناشــی از توســعة
شــهرها ،باعــث ســاختن منــازل مســکونی روی زمینهــای بــدون
اســتحکام ،ماننــد دامنــه تپههــا و زمینهــای باتالقــی و نمنــاک
ش�هـرها میشــود؛ ولــی بناهــای ایــن نواحــی بــا یــک ســیالب یــا
زمینلــرزه از اولیــن ویرانههــا خواهــد بــود.
بـ�ا توج��ه بـ�ه ش�رـایط و محی��ط زندگ��ی فقی��ران و آلونکنشــینان شــهری،
بخشهای بزرگی از شــهرهای جهان ســوم ،همواره در معرض بحران بومشناســی
و خطرهــای ناشــی از شــرایط نامســاعد محیــط ســاختة دســت انســان قرار
دارد؛ حتــی زمیــن لرزهــای بــا قــدرت  4ریشــتر میتوانــد بیشــتر ایــن
بناهــا را تهدیــد کنــد .مهاجــران روســتایی و حاشیهنشــینان شــهری کــه
خانههــای کـمدوام خــود را در دامنههــای پرشــیب و پــاک شــده از درختــان
بنــا میکننــد ،همــواره بــا خطــر بارندگیهــای شــدید روبهروینــد.
عــاوه بــر آنچــه گفتــه شــد ،یعنــی شــرایط طبیعــی نامناســب،
توســاز بــر بــاالی تپههــا و مناطــق شــیبدار و باریکــی کوچههــا در
ساخ 
صــورت بــروز بالیــای طبیعــی ،امدادرســانی را بــه ایــن مناطــق بــا مشــکل
مواجــه میکنــد؛ زیــرا امــکان تــردد آمبوالنــس ،آتشنشــانی و ...وجــود نــدارد.
فقر اقتصادی
معمــوال ً بیشــتر حاشیهنشــینان را مهاجــران روســتایی
تشــکیل میدهنــد کــه بــا مهاجــرت افسارگســیخته بــه مناطــق
کالنشــهری ،باعــث بــروز پدیــدة «شهریشــدن مزمــن فقــر»
میشــوند .مهاجــران بــا کولهبــاری از فقــر و محنــت و بــه قصــد
تیابی بــه زندگــی بهتــر ،جــذب زندگــی شــهری شــدهاند .تخصــص
دسـ 
آنهــا کــه بیشــتر در زمینــة کشــاورزی بــوده ،اکنــون در مشــاغل کاذب
و فعالیتهــای ســاختمانی ،رفتگــری ،کارگــری ســاده و بــه عبارتــی در
بخشهــای غیرمولــد بــه کار افتــاده اســت .حاشیهنشــین ،ایــن احســاس
را دارد کــه شــهر ،خانــة او نیســت ،اگــر چــه خانــه او در شــهر اســت و
ازای ـنرو پیوســته در تضــاد میــان عینیــت و ذهنیــت بــه ســر میبــرد.

فقر فرهنگی و شهروندی
بیســوادی و کمســوادی ،ناآگاهــی و جهــل بــه قانــون ،تعــدد و
تنــوع خردهفرهنگهــا ،توزیــع و اســتفاده نابرابــر از امکانــات و خدمــات
آموزشــی و فرهنگــی در ســطوح محلــی و ملــی و گســترش روزافــزون
ارتباطــات فراملــی بــه تشــدید تعارضهــای عقیدتــی ،ارزشــی و
هنجــاری در بیــن افــراد و گروههــای اجتماعــی میانجامــد .در چنیــن
شــرایطی ،افــراد و گروههــای اجتماعــی ،اگــر از نظــر خانوادگــی نیــز
دچــار نابســامانی باشــند ،در تشــخیص اهــداف و راههــای نیــل بــه
آنهــا دچــار ســرگردانی شــده ،از نظــر اخــاق نظــری و اخــاق عملــی
دچــار تعــارض میشــوند؛ در نتیجــه طبــق هنجارهــا و قواعــد عمــل
نمیکننــد و انگیــزة مشــارکت در امــور عامالمنفعــه و خیــر عمومــی را
از دســت میدهنــد .ایــن افــراد بــرای نیــل بــه اهــداف فــردی بــا صــرف
هزینههــای عمومــی بــه رفتارهــای خودخواهانــه ادامــه میدهنــد و از
جامعـ�ه انتقـ�ام میگیرنـ�د.

هژیو هدنورپ

فرهنگ فقر
حاشیهنشــین نــه فقــط از نظــر اقتصــادی ،وضــع مســکن ،خدمــات
شــهری و ...فقیــر محســوب میشــود؛ بلکــه از نظــر فرهنگــی نیــز در
وضعیــت فقــر بــه ســر میبــرد .فرهنــگ فقــر در مناطــق حاشــیه از
طریــق ســازوکارهای ذیــل بازتولیــد میشــود .ویژگیهایــی ماننــد
اشــتغال ناپایــدار و ب ـیکاری ،بعــد خانــوار و بــار تکفــل بــاال و انــدک
بــودن درآمــد ایــن افــراد ،ســبب شــده تــا فقــر بــه همــزاد محــات
حاش��یه مب��دل شــود .اســکار لوئیــس معتقــد اســت کــه محلههــای
فقیرنشــین حاشــیهای شــهر ،بــه دلیــل نداشــتن منابــع اقتصــادی،
جدایــی از دیگــر طبقــات اجتماعــی و تبعیــض ،بــه تدریــج راه و رســم
زندگــی فقیرانــه را میپذیــرد .وی ایــن راه و رســم نوعــی را فرهنــگ
فقــر مینامــد.
لوئیس ،ویژگیهای حاشیهنشینان را اینگونه توصیف میکند:

افراد ،خود را کامالً در حاشیه اجتماع احساس میکنند.
حس یأس و نومیدی دارند.
هرج و مرج در هویتهای جنسی دارند.
بر تشنجات و هیجانات خود ،تسلط ندارند.
در تزکیه نفس و گذراندن وقت ،توانایی نسبتا ً کمی دارند.
توانایــی اندکــی در برنامهریــزی آینــده خویــش ،قدرتگــرا بــودن،
تــوکل در همــه امــور دارنــد.
بــه اعتقــاد لوئیــس ،حاشیهنشــینی بــا فرهنــگ فقــر همــراه اســت
و ســاکنان ایــن مناطــق کــه بیشــتر از مهاجراننــد بــه لحــاظ قومــی
و محدودیــت در «تحــرک اجتماعــی» و داشــتن پایــگاه اقتصــادی و
اجتماعــی پاییــن بــا ســاکنان ســایر مناطــق شــهری تفــاوت دارنــد .از
نظــر لوئیــس ،فرهنــگ فقــر ،مجموعــهای از ویژگیهــای خانوادگــی،
رفتــاری ،نگرشــی و شــخصیتی اســت کــه فقــرا در طــول زندگــی خــود
و در شــرایط نامســاعد مالــی بــه آن عــادت کــرده و بــا آن ســازگار
شــدهاند؛ حاصــل ایــن ارزشهــای فرهنگــی اســت کــه از نســلی بــه
نســل دیگــر منتقــل شــده اســت .ایــن فرهنــگ بیشــتر در جوامعــی
دیــده میشــود کــه بــه ســرعت دگرگــون میشــوند.
افــراد فرودســت جامعــه بــه دلیــل دگرگونیهــای ســریع و وســیع
در جامعــه و موقعیــت پایینــی کــه بــرای خــود احســاس میکننــد ،از
جامعــه جــدا میشــوند و از آن فاصلــه میگیرنــد و کمکــم فرهنــگ
جدیــدی را میآفریننــد کــه بــا فرهنــگ عمــوم جامعــه متفــاوت اســت.
از نظــر لوئیــس ،عمدهتریــن ویژگیهــای ایــن فرهنــگ در ســطح
جامعــه ،نداشــتن مشــارکت در فعالیتهــای عمومــی ،پاییــن بــودن
ســطح تشــکل و فقــدان انجمنهــای داوطلبانــه؛ و در ســطح خانــواده،
کوتــاه بــودن دوران کودکــی ،فقــدان حمایتهــای الزم از کــودکان،
روابــط ناســالم خانوادگــی ،تــرک خانــواده ،زنــان سرپرســت خانــوار،
فقــدان حریــم خصوصــی و ...اســت .ابعــاد فرهنــگ فقــر در نمــودار زیــر
آمــده اســت.

101

102

اختالل در روابط خانوادگی
در مناطــق حاشیهنشــین تمرکــز فقــر مزمــن ،رشــد ســریع جمعیــت،
ناهمگونــی و بیثباتــی بــا نابــودی نهادهــای اجتماعــی عمــده از جملــه
خانـ�واده همرــاه میش��ود .سستش��دن پایههــای خانــواده و اخــال در روابط
خانوادگــی بــه دالیلــی همچون فقــر ،نبــود تفاهــم ،طــاق و ،...جامعهپذیری
و تربیــت کــودکان را شــدیدا ً آســیبپذیر میکنــد .در مجمــوع ،کوتــاه بودن
دوران کودکــی ،محــروم بــودن کــودکان از حمایتهــای الزم خانوادگــی،
شــروع روابــط جنســی در ســنین پاییــن ،آزادی و اســتقالل فرزنــدان بــرای
تــرک خانــه ،نبــود خلــوت و حریــم خصوصــی در محیــط خانــواده ،آزادی
فرزنــدان بــرای بیــرون مانــدن از منــزل تــا نیمــه شــب و اســتقالل نســبی
فرزنــدان بــرای انجــام برخــی رفتارهــای انحرافــی نظیــر کشــیدن ســیگار یا
حشــیش ،فــرار از خانــه و مدرســه و مصــرف مشــروبات الکلــی از ویژگیهای
خانوادههــای حاشیهنشــین اســت.
جرم و جنایت
تعــارض خردهفرهنگهــا ،خصومــت و اختالفهــای دیرینــه،
ســودجویی و تحصیــل امــوال ،جریحــهدار شــدن غیــرت و آبــرو،
نزاعهــای اتفاقــی و اعتیــاد از جملــه علــل وقــوع قتــل اســت .ایــن

عوامــل بــه روشــنی در مناطــق حاشــیهای قابــل رؤیــت اســت .بیشــتر
قتلهــای اتفــاق افتــاده یــا در ایــن مناطــق صــورت میگیــرد یــا
کسـ�انی آن را مرتکـ�ب میشـ�وند کـ�ه در ایـ�ن مناطـ�ق زندگـ�ی کردهانـ�د.
طبــق آمارهــا نزدیــک بــه  80درص�دـ قتلهــای کشــور مربــوط
بــه مناطــق حاشیهنشــین شــهری اســت .در دادگاههــا نمونههــای
فراوانــی از ایــن نــوع قتلهــا وجــود دارد؛ مث ـاً فــردی در یــک محلــة
حاشیهنشــین بــه دلیــل نفــوذ رطوبــت از ســاختمان همســایه (کــه
معمــوال ً هــر دو ســاختمان را غیرمجــاز احــداث کردهانــد) ،بــا او درگیــر
شــده و نهایتـا ً همســایه را بــا اســلحة شــکاری بــه قتــل رســانده اســت؛
یــا فــردی کــه ســاکن یکــی از مناطــق حاشیهنشــین تبریــز اســت ،در
منطقــة اســپیران و در محــل دفــن زبالههــای شــهری ،بــرای مســأله
جمـعآوری زبالــه و ضایعــات بــا اهالــی روســتای آناخاتــون درگیــر شــده
و بــا اســتفاده از اســلحة شــکاری ،یــک نفــر را بــه قتــل رســانده و
یــازده نفــر دیگــر را مجــروح کــرده اســت .در یــک مــورد دیگــر و در
یــک منطقــة حاشیهنشــین در تبریــز ،فــردی بــه دلیــل اختالفهــا و
خصومتهــای دیرینــه ،طفــل  5ســالهای را ربــوده و پــس از تجــاوز
بــه او ،کــودک را بــه قتــل رســانده بــود .همچنیــن قتلهایــی کــه بــه
دلیــل وقــوع درگیریهــای قبیلــهای در ایــن مناطــق تبریــز اتفــاق
میافتــد ،قابــل ذکــر اســت.
احساس محرومیت و طردشدگی
از نظــر جامعهشناســان و نظریهپــردازان ،بهویــژه میشــل فوکــو،
حاشیهنشــینی بازگــو کننــدة وضعیــت گروههــا و افــرادی اســت کــه از
1
حلقــة فعــال و اصلــی یــک جامعــه رانــده شــده و بــه عنــوان «دیگــری»
مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد؛ ازای ـنرو در پیکــرة یــک اجتمــاع انســانی
شــهری ،شــاهد وضعیت «زیســت متنی» و «زیســت حاشــیهای» هســتیم؛
بــه عبــارت دیگــر ،گروههــا و طبقـ ِ
ـات مســلط بــر منابــع کمیــاب اجتماعی
1 .Other.

زمینهســاز انحرافهــای اجتماعــی اســت.
شــهری ،بــه موقعیــت «زیســت در متــن» دســت مییابنــد و در حیــات
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
جمعــی ،نقــش ســوژه بــودن را ایفــا میکننــد .ایــن خــود ،مســتلزم بــه
بخــش عمــدهای از ادبیــات در حــال توســعه ،از تأثیــر محرومیــت
حاشــیه راندهشــدگی گروههــا و طبقاتــی اســت کــه در وضعیــت «زیســت
اجتماعــی بــه منزلــه عاملــی مهــم در زمینهچینــی مصــرف مــواد
در حاشــیه» بــه ســر میبرنــد و در گســترة فعالیتهــای شــهری ،نقشــی
مخــدر نــام میبــرد .بــه زعــم برخــی محرومــان اجتماعــی ،احتمــاال ً
نیمهفعــال یــا غیرفعــال دارنــد؛ بــه طــور کلــی میتــوان چنیــن گفــت کــه
اغلــب ایــن افــراد ،مصرفکننــدگان هروئیــن هســتند .عــاوه بــر
مســائل اجتماعــی ،خــود ناشــی از پدیدآمــد ِن وضعیــت حاشیهنشــینی ـ
ایــن ،جوانانــی کــه بــه مدرســه ،رغبتــی ندارنــد ،بــه احتمــال زیــاد در
متننشــینی در نظــام اجتماعــی شــهری اســت.
بزرگســالی بــه جمــع بیــکاران میپیوندنــد و ایــن نیــز بــه ســهم خــود،
بــر همیــن مبنــا ،احســاس شــدید درماندگــی ،متکــی بــودن بــه
خطــر بزهــکاری ،رفتارهــای ضــد اجتماعــی و مصــرف مــواد مخــدر را
دیگــران ،خــود را انــدک شــمردن ،احســاس ناتوانــی در فــرو خــوردن
افزایــش میدهــد.
خشــم و ســایر احساســات آنــی و شــدید ،توجــه شــدید بــه زمــان حــال،
فوســتر در بررســی زندگــی مــردم در یــک محوطــة خانهســازی در
همــراه بــا ناتوانــی از چشمپوشــی موقــت از امــور ک ـمارزش در زمــان
شــمال شــرق انگلیــس ،نوعــی همبســتگی میــان محرومیــت اجتماعــی،
حــال بــرای امــور خوشــایند بزرگتــر در آینــده ،میــل بــه گوشـهگیری،
ارتــکاب بــه جــرم و مصــرف مــواد مخــدر گــزارش داده اســت .وقتــی
نســبت دادن شکسـتهای خــود بــه قضــا و قــدر و مردســاالری شــدید
محرومیــت اجتماعــی بــه مصــرف مــواد مخــدر میانجامــد ،بــه ســهم
از ویژگیهــای روانــی و شــخصیتی حاشیهنشــینان اســت کــه از
خــود ،محرومیــت اجتماعــی واپســین را بــه دنبــال مـیآورد.
یــک ســو خردهفرهنــگ فقــر را شــکل میدهــد و از ســوی دیگــر
پیامدهای ناشی از حاشیهنشینی

1

افزایش فاصلة اقتصادی اجتماعی شهرنشینان و حاشیهنشینان

2

در دسترس نبودن مدرسه و درمانگاه و بهداشت و کمبود تجهیزات و تأسیسات شهری

3

شیوع بیماری و جاری بودن آبهای سطحی

4

دوری کردن از قانون و مراکز و ضعف امنیت

5

نبود کنترل اجتماعی شهر و وجود افراد و گروههای مختلف قدرت

6

ِ
بهرهمندی کم از خدمات عمومی ،آلودگی آب ،بلند شدن بوی تعفن و گرد و خاک در مناطق حاشیهنشین
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7

8

خانهسازی غیر استاندارد و بدون نظارت متخصصان و افزایش احتمال خطر هنگام بروز سوانح طبیعی و وجود واحدهای مخروبه ناتمام

9

ِ
گیری نظام کالنشهری کارآمد و متضمن رفاه و کیفیت زندگی شهروندان
اختالل در شکل

10

اتکای جوامع حاشیهنشین به سازوکارهای سنتی خود و دوری از واحدهای تجاری

11
12
13

تجمــع مکانهــای مســکونی کوچــک در کنــار هــم ،فشــردگی و نبــود زمیــن بــرای ســایر فضاهــای شــهری و شــکلگیری ســکونتگاههای خــودرو پیرامــون برخــی
روســتاهای تهــران در شــرایط جدیــد
استقرار در اراضی کشاورزی و از بین بردن آنها و تعطیلی مشاغل کشاورزی در روستاها
تجمــع همــة اقشــار کمدرآمــد و افزایــش مشــاغلی نظیــر دورهگــردی و خردهفروشــی بــرای فروشــندگان دورهگــرد در معابــر و کارگــری ســاختمان و رانندگــی و ایجــاد
مکانهــای نامطلــوب

14

ساختوساز پنهانی و شبانه و کمدوام و بیدوامبودن ساختمانها و چهرة فرسودة آنها

15

روابط اجتماعی باال و سروصدا و بیتوجهی ساکنان به این امر

16
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پایینتر بودن سطح کمی و کیفی واحدهای مسکونی حاشیهنشینها در مقایسه با منازل شهری

تراکــم و ازدحــام جمعیــت در کوچههــا و آلودگــی منظــر در مناطــق حاشیهنشــین و نداشــتن چش ـماندازهای مطلــوب و معابــر و مراکــز خدماتــی و آموزشــی (زمیــن
بــازی بچههــا و زمیــن ورزشــی)

17

محرومیت افراد حاشیهنشین از حقوق مدنی به دلیل اندک بود ِن قدرت سیاسی و اقتصادی

18

گسترش فعالیتهای زیرزمینی و غیرقانونی

19

ناکامی نظام رسمی ،چه از لحاظ شیوة اسکان و چه از لحاظ تأمین مالی در تأمین شیوهها و چارچوبهای مناسب برای اقشار کمدرآمد

20

فشارهای روزافزون ساکنان برای به دست آوردن حقوق شهروندی و سایر امکانات و به رسمیت شناختهشدن

21

رشد سریع جمعیتی و گسترش کنترلنشدة فیزیکی در سطح و سرانجام نزدیک شدن روز به روز به سمت پیوستگی و یکپارچگی نقاط نزدیک به هم

22

مکانگزینی در حول محورهای ارتباطی و تحمل ترافیک سنگین این محورها

23

نفوذ باالی شخصیتهای غیرموجه ،نظیر زمینداران و مالکان و بورس بازان زمین

24

مشارکت باال در حل مشکالت محله

25

نابودی بخش تنفس زیست محیطی منطقة کالنشهری تهران در بخش جنوبی و ناپایداری امکان زندگی سالم در تمام منطقه

26

ترکیب شغلی نامتعادل و شکل نگرفتن مشاغل خدماتی الزم برای زندگی به علت وابستگی شغلی و اقتصادی شدیدی به شهر تهران و تشدید این وضعیت

27

بیکاری و فقر و اعتیاد

28

استفاده از معابر برای گذران اوقات فراغت زنان و کودکان و گردهمایی مردان

29

پلها و اتصاالت ناکافی و غیرمستحکم

30

وجود سیمکشیهای غیرمجاز و شبکهای از سیم بر فراز سکونتگاهها و وجود تانکرهای آب بر فراز بام خانهها و شبکة نفت در کنار درهای ورودی

31

تنگ و باریک بودن شبکههای داخل بافت فرسوده و ناممکن بودن آمد و شد وسایل نقلیه در داخل بافت

32

فقدان فضای سبز پارک و درختکاری و فضاهای فرهنگی مانند سینما ،فرهنگسرا و کتابخانه

33

استفاده از معابر برای انبارکردن وسایل ،شستوشوی لباس ،ظروف و...

35

باال بودن شاخصهای تراکمی نظیر نفر در واحد مسکونی ،نفر در اتاق و خانوار در اتاق

36

پایین بودن شاخصهای سرانه ،نظیر سرانة زمین مسکونی ،سرانة زیربنا ،سرانة اتاق به نفر و اتاق به خانوار

37

یک طبقه بودن اکثر ساختمانها که متوسط واحد مسکونی در هر ساختمان حدود یک واحد است و پایین بودن میانگین اتاق در واحد مسکونی

38

پایین آمدن هزینههای زندگی

39

تاریکی در شب و نبود روشنایی در خیابانها و کوچههای تنگ و باریک و پوشش نامناسب شبکهها و خاکی بودن معابر

40

روکش نامناسب خیابانها

41

دفع نامناسب زباله و توجه کم ساکنان به این امر

42

باالتر بودن سطح اشتغال در منطقه از حد متعارف و تکافوی ناکافی برای کسب درآمد
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قوانین مرتبط با حاشیهنشینی

106

قوانیــن مربــوط بــه سیاســتگذاری و
1
برنامهریــزی
ـ مــاده پنــج قانــون تأســیس شــورای عالــی
شهرســازی و معمــاری ایران :بررســی و تصویب
طرحهــای تفصیلــی شــهری و تغییــرات آنهــا
در هــر اســتان بــه وســیله کمیســیونی بــه
ریاســت اســتاندار و عضویــت رئیــس شــورای
شهرســتان و شــهردار و نماینــدگان ســازمان
میــراث فرهنگــی ،مســکن و شهرســازی ،وزارت
کشــاورزی و نماینــده مهنــدس مشــاور تهیــه
کننــده طــرح انجــام میشــود .آن قســمت از
نقشــههای طــرح تفصیلــی کــه بــه تصویــب
شــورای شــهر برســد بــرای شــهرداری الزم
االجــرا اســت .تغییــرات نقشــههای طــرح
تفصیلــی اگــر در اســاس طــرح جامــع شــهری
مؤثــر باشــد ،بایــد بــه تأییــد شــورای عالــی
شهرســازی برســد.
ـ مــاده هفــت قانــون تأســیس شــورای عالی
شهرســازی و معمــاری ایــران :شــهرداریها
مکلــف بــه:
اجــرای مصوبــات شــورای عالــی شهرســازی
و معمــاری ایــران ،طبــق مفــاد مــادة  2همیــن
قانــون اســت.
 . 1غالمرضــا کاظمیــان ،شــناخت و ارزیابــی مقدماتــی اســکان
غیررســمی در قوانیــن شــهری ایــران ،مجلــه هفــت شــهر ،ســال ،3
ش  ،8ص .74 – 72

مــاده  11قانــون نوســازی و عمــران
شــهری :نســبت بــه اراضــی واقــع در
محــدوده شــهر کــه فاقــد ســاختمان
اساســی باشــد و یــا بــاغ شــهری بــه آن
اطــاق نشــود ،اگــر مالــکان تــا یــک ســال
بعــد از پایــان از مهلــت مقــرر ،مشــخصات
و بهــای امــاک خــود را بــه شــهرداری
اعــام نکننــد ،شــهرداریها مکلفنــد
اینگونــه امــاک را تصــرف کننــد و بــه
قائــم مقامــی مالــک از طریــق مزایــده بــه
فــروش برســانند و مطالبــات خــود را
برداشــت کننــد .

ـ بنــد  21مــاده  55قانــون شــهرداری:
«اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای ســاخت خانههــای
ارزانقیمــت بــرای اشــخاص بیبضاعــت
ســاکن شــهر (از وظایــف شــهرداریها)
اســت».
ـ مــاده یــک قانــون نوســازی و عمــران
شــهری :نوســازی و عمــران و اصالحــات
اساســی و تأمیــن نیازمندیهــای شــهری...
و نوســازی محــات و مراقبــت در رشــد و
توســعه مــوزون شــهرها از وظایــف اساســی
شهرداریهاســت .شــهرداریها در اجــرای
وظایــف مذکــور ،مکلــف بــه تهیــه برنامههــای
اساســی و نقشــههای جامــع هســتند.

ـ اســاسنامه ســازمان عمــران و بهســازی
شهــری :مدیری��ت و تهی��ه طرحهــای
شهرســازی ،معمــاری ،نقشــههای تفکیکــی،
آمادهســازی و دیگــر اقدامــات اجرایــی الزم
در بافتهــای قدیمــی و فرســوده شــهری (از
وظایــف ســازمان).
نهادسازی و روابط نهادی
ـ مــاده  111قانــون شــهرداری :بــه منظــور
نوســازی شــهرها ،شــهرداریها میتواننــد
از طریــق تأســیس مؤسســاتی بــا ســرمایه
خــود ،خانههــا ،مســتغالت ،اراضــی و محــات
کهنــه شــهر را خریــداری کننــد و در صــورت
اقتضــا بــرای تجدیــد ســاختمان ،طبــق
طرحهــای مصــوب شــهرداری بفروشــند و
یــا اینکــه خودشــان بــرای اجــرای طرحهــای
ســاختمانی اقــدام کننــد.
ـ اســاسنامه ســازمان عمــران و بهســازی
شــهری :ســازمانی دولتــی و وابســته بــه وزارت
مســکن و شهرســازی اســت کــه بــرای انجــام
وظایــف محولــه در حــوزه عمــران و بهســازی
شــهری تشــکیل میشــود.
تأمین مالی
ـ مــاده  29قانــون نوســازی و عمــران
شــهری :عــوارض اراضــی واقــع در محــدودة
شــهر کــه آب لولهکشــی و بــرق آن تأمیــن
شــده و فاقــد ســاختمان اساســی (بــا ارزش

اجرا و بهرهبرداری
ـ مــاده  110قانــون شــهرداری :شــهرداری
میتوانــد بــه مالــک زمیــن یــا بناهــای
مخروبــه و غیرمناســب بــا وضــع محــل و یــا
نیمهتمــام واقــع در محــدوده شــهر کــه در
خیابــان یــا کوچــه و یــا میــدان قــرا گرفتــه و
منافــی بــا پاکیزگــی و پاکــی و زیبایــی شــهر
اســت ،اخطــار کنــد کــه ظــرف دو مــاه بــه

ایجــاد نــرده یــا دیــوار و یــا مرمــت آن منطبــق
بــا نقشــه مصــوب شــورای شــهر اقــدام کنــد.
اگــر مالــک مســامحه یــا امتنــاع کــرد،
شــهرداری میتوانــد بــه منظــور تأمیــن نظــر و
اجــرای طــرح مصــوب شــورای شــهر در زمینــه
زیبایــی و پاکیزگــی و شهرســازی ،هرگونــه
اقدامــی را الزم بدانــد و معمــول و هزینــه آن
را بــه اضافــه  10درصــد از مالــک یــا متولــی و
یــا متصــدی موقوفــه دریافــت کنــد.
ـ مــاده  11قانــون نوســازی و عمــران
شــهری :نســبت بــه اراضــی واقــع در محــدوده
شــهر کــه فاقــد ســاختمان اساســی باشــد و

یــا بــاغ شــهری بــه آن اطــاق نشــود ،اگــر
مالــکان تــا یــک ســال بعــد از پایــان از مهلــت
مقــرر ،مشــخصات و بهــای امــاک خــود را
بــه شــهرداری اعــام نکننــد ،شــهرداریها
مکلفنــد اینگونــه امــاک را تصــرف کننــد و
بــه قائــم مقامــی مالــک از طریــق مزایــده بــه
فــروش برســانند و مطالبــات خــود را برداشــت
کننــد و. ...
ـ تبصــره مــاده  17قانــون نوســازی و عمران
شــهری :اعتــراض بــه ارزیابــی مربــوط بــه
طرحهــای توســعه و اصــاح و احــداث معابــر
و نوســازی محــات و تأمیــن نیازمندیهــای
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حداقــل  20درصــد بهــای کل زمیــن) باشــد،
دو برابــر میــزان مقــرر خواهــد بــود.
ـ تبصــره  2مــاده  10قانــون نوســازی و
عمــران شــهری :ســاختمانهای اساســی کــه
بــه جــای ســاختمانهای کهنــه و قدیمــی،
نوســازی و تجدیــد بنــا شــوند ،بــه مــدت ســه
ســال از تاریــخ اتمــام بنــای مشــخص شــده
در پروانــه ســاختمان از پرداخــت عــوارض
موضــوع ایــن قانــون معــاف خواهنــد بــود.
ـ اســاسنامه ســازمان عمــران و بهســازی
شــهری :ایــن ســازمان بــرای تأمیــن مالــی
طرحهــای خــود عــاوه بــر بودجههــای
عمرانــی میتوانــد از شــیوههای زیــر نیــز
اســتفاده کنــد :انــواع مشــارکت بــا اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ،تحصیــل وام از مؤسســات
اعتبــاری و پولــی و سیســتم بانکــی ،انتشــار
اوراق مشــارکت ،تشــکیل شــرکتهای ســهامی
عــام و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی و جلــب
ســرمایهگذاریهای خارجــی.
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عمومــی شــهر در هیــچ مــورد ،مانــع عملیــات
شــهرداری در اجــرای طرحهــای مزبــور
نخواهــد بــود.
ـ مــاده  22قانــون نوســازی و عمــران
شــهری :شــهرداریها مجازنــد اراضــی و
امالکــی را کــه طبــق ایــن قانــون بــه ملکیــت
خــود در میآورنــد (بــه اســتثنای اراضــی و
امــاک موضــوع مــاده  24ایــن قانــون) بــه
منظــور نوســازی بــه موجــب قــرارداد و در
قبــال اخــذ تضمینــات کافــی بــه شــرکتها و
مؤسســاتی کــه بــا ســرمایه کافــی و صالحیــت
فنــی تشــکیل یافتهانــد ،واگــذار کننــد. ...
ـ مــاده  31قانــون نوســازی و عمــران
شــهری :شــهرداریها میتواننــد بــرای
تأمیــن نیازمندیهــای شــهری و عمومــی و
عمــران و نوســازی بــا تصویــب شــورای شــهر
و تأییــد وزارت کشــور ،اراضــی و امــاک واقــع
بیــن حــد مصــوب فعلــی هــر شــهر تــا حــد
نهایــی مشــخص شــده در نقشــه جامــع آن
شــهر را ظــرف پنــج ســال از تصویــب نقشــه
جامــع بــا پرداخــت بهــا ،تملــک و تصــرف
کننــد.
ـ بخشنامــه دربــاره انجــام هماهنگــی
بــا ســازمان میــراث فرهنگــی قبــل از اجــرای
طرحهــای نوســازی و بازســازی:
پیــرو تصویبنامــه هیئــت وزیــران در
خصــوص محــات قدیمــی و بافتهــای
فرســوده ،بــه منظــور هماهنگــی و جلوگیــری

از تداخــل وظایــف ،مقــرر مــیدارد هــر گاه
اجــرای طــرح در محــدود عملکــرد و وظایــف
ســازمان میــراث فرهنگــی باشــد ،کلیــه
مجریــان طرحهــای بهســازی ،نوســازی
و بازســازی محــات قدیمــی و بافتهــای
فرســوده موظفنــد قبــل از اجــرای طــرح بــا
ســازمان میــراث فرهنگــی هماهنگــی و پــس
از کســب نظــر موافــق ســازمان ،بــه عملیــات
اجرایــی مبــادرت کننــد.
ـ اســاسنامه ســازمان عمــران و بهســازی
شــهری :ســازمان ،موظــف و مجــاز بــه انجــام
امــور اجرایــی و عملیاتــی زیــر بــرای تحقــق
اهــداف خــود اســت.
مدیریــت ،فــروش ،نقــل و انتقــال ،اجــاره
و اســتجاره امــاک و مســتحدثات موضــوع
عملکــرد شــرکت و واگــذاری امــاک و اراضــی
معــوض مطابــق دســتورالعملهای وزارت
مســکن و شهرســازی؛
تهیــه و اجــرای طرحهــای عمــران شــهری
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات؛
مدیریــت و اجــرای عملیــات خریــد اراضــی،
تجمیــع و تفکیــک ،آمادهســازی و احــداث بنــا
اعــم از مســکونی ،خدماتــی ،تولیــدی ،تجــاری
در بافتهــای شــهری.
مــوارد یــاد شــده ،اهــم مــواد قانونــی معتبر
مرتبــط بــا موضــوع بهســازی را دربرمیگیــرد.
عــاوه بــر آنهــا ،برخــی تجربههــای دیگــر
در زمینــه قانونگــذاری در ایــن عرصــه در

کشــور اندوختــه شــده اســت کــه بــه دالیــل
مختلــف ،از جملــه فســخ ضمنــی یــا صریــح
قانونــی ،منتفــی شــدن مــدت اعتبــار و یــا
اصــل موضــوع و ،...اعتبــار و وجاهــت قانونــی
ندارنــد؛ امــا آموزههــا و یافتههــای مفیــدی را
از ایــن تجربههــا میتــوان اســتنتاج کــرد و
در تحلیلهــا و قانونگذاریهــای آینــده بــه
کار گرفــت .برخــی از ایــن مــوارد عبارتنــد از:
ـ قانــون اجــرای برنامــه نوســازی
عبا سآ بــا د ؛
ـ اســاسنامه ســازمان بهســازی و عمــران
جنــوب تهــران؛
ـ تبصرههــای  84و  85قانــون برنامــه
پنجســاله دوم توســعه و آییننامههــای
اجرایــی آنهــا.

راهکارها
حاشیهنشــینی ،مشــکل شــهرهای بــزرگ و کالنشهرهاســت؛
ولــی محصــول ســاختارهای غلــط اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
ـطح ملــی و بیــن المللــی اســت .بــر
برنامهریزیهــای نامناســب در سـ ِ
اســاس پژوهشهــای صــورت گرفتــه ،مهمتریــن راهکارهــای حــل
1
مســائل حاشیهنشــینی عبارتنــد از:

 . 1راهکارهایــی کــه در پــی میآینــد از منابــع ذیــل اقتبــاس شــدهاند :اســداهلل نقــدی ،حاشــیه نشــینی:
تئــوری ،روشهــا ،مطالعــات مــوردی ،ص151-102؛ غالمرضــا کاظمیــان ،ســکونتگاههای ناپایــدار
اقشــار کمدرآمــد شــهری (بازبینــی سیاســتگذاریهای دوران اخیــر در زمینــة اســکان غیررســمی یــا
نابســامان) ،هفــت شــهر ،ســال ســوم ،ش  ،8ص 88 – 86؛ انجمــن جامعــه شناســی ایــران و شــورای
اجتماعــی کشــور ،آســیبهای اجتماعــی ناشــی از حاشــیه نشــینی ،روابــط همســایگی و آپارتمانشــینی،
تهــران ،1391 ،مقــاالت :تحلیلــی بــر عوامــل ،آثــار و پیامدهــای اجتماعــی حاشیهنشــینی؛ حاشــیه نشــینی
حلقــهای تاثیرگــذار بــر حــدوث آســیبهای شــهری ،ص .36-15
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سیاستگذاری
تحققبخشــی عدالــت اجتماعــی :مهمتریــن مؤلفــة رشــد و تکثیــر
حاشیهنشــینی ،مهاجــرت از مناطــق محــروم اســت .الزم اســت کــه
ضمــن ایجــاد فرصتهــای برابــر بــرای کلیــة مناطــق کشــور و از میــان
بــردن نابرابریهــای فضایــی ،مهاجــرت را مهــار و کنتــرل کــرد تــا
کالنشــهرها بــا معضلــی بــه نــام حاشیهنشــینی مواجــه نشــوند.
رســمیت دادن بــه ســکونتگاههای غیررســمی :بــه رســمیت
شــناختن همــراه بــا رســمیت بخشــیدن ســبب خواهد شــد که ســاکنان
ایــن نــوع از ســکونتگاهها بتواننــد ماننــد ســاکنان ســایر بخشهــای
شــهری در تعاملــی ســازنده بــه گســترش کیفــی اوضــاع ســکونتی
خــود بپردازنــد .بــه همیــن دلیــل ســاماندهی و ارتقــای شــرایط زیســت
محیطــی در ایــن مناطــق ،باالتریــن اولویــت را دارد.
جامعیــت در مداخلــه :لــزوم تأکیــد بــر جامعیــت در طرحهــای
شــهری در ایــران ،بیــش از ســایر کشــورها اهمیــت دارد .تنهــا طرحهای
شــهری بــا برخــوردی کالبــدی و غیرکالبــدی بــا اســکان غیررســمی

در حــل مشــکالت مؤثرنــد کــه تمــام ارکان ذی ربــط و مســئول بــه
صــورت هماهنــگ و بــا مدیریــت یکپارچــه نســبت بــه رفــع معضــات و
ارتقــای کیفیتهــای گوناگــون زندگــی در ایــن مناطــق اقــدام کننــد.
سیاســت بازدارندگــی :سیاســت بازدارندگــی اســکان غیررســمی
از راهکارهایــی اســت کــه در صــورت بیتوجهــی بــه آن ،نــه تنهــا
تأثیــر منفــی در ســایر اقدامــات ،نظیــر بــه رســمیت شــناختن و بــه
انتظــام درآوردن خواهــد گذاشــت؛ بلکــه در درازمــدت ،موجبــات بــروز
نابســامانیهایی در ســطح کالن خواهــد شــد.
اســتفاده از تشــکیالت مدنــی و مشــارکت ســاکنان :در
ســکونتگاههای غیررســمی و حاشیهنشــین میتــوان بــا بهکارگیــری
اصــول برانگیختــن روحیــه مشــارکت مردمــی ،بــا روشهایــی ماننــد
دادن امتیــاز حــق مالکیــت زمیــن ،وام کمبهــره (بــرای ارتقــای
کیفیــت بناهــا و معابــر) ،فراهــم ســاختن منابــع زیرســاختی اولیــه و
ارتقــای ســطح درآمــد خانــوار (بــا ایجــاد آموزشهــای الزم در راســتای
اشــتغال پایــدار نیروهــای فعــال) ایــن ســکونتگاهها ،بســتر را بــرای
ارتقــای کالبــدی و اجتماعــی فراهــم ســاخت .در ســایه ایــن مشـ ِ
ـارکت
ـن
فعــا ِل ســاکنان و متعهدانــه بــودن ایــن مشــارکت ،از گســترش نیافتـ ِ
آن و پایــدار بــودن اینگونــه ســاماندهیها اطمینــان داشــت.
شــورای مســکن کمدرآمدهــا :تشــکیل شــورای مســکن کمدرآمدهــا
در وزارت مســکن و شهرســازی بــرای هماهنگــی برنامهریــزی فضایــی
و مســکن ،زیــر نظــر معاونــت شهرســازی و مشــروط شــدن تصویــب
طرحهــای شهرســازی ،وامهــا و کمکهــای دولتــی بــه رعایــت
دســتورالعملهای آن.
توســعه اختیــارات شــهرداریها :ازدیــاد اختیــارات و حــوزه فعالیــت
شــهرداریها و هدایــت برنامههــا و فعالیتهــای اجرایــی آنهــا از
طریــق یــک نهــاد هماهنگکننــده.
شــوراهای محلــهای :ایجــاد شــوراهای محلــهای (وابســته بــه
شــوراهای شــهر) بــرای ایجــاد صندوقهــای اعتبــاری مســکن و
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اشــتغال (خــردهوام) و تعاونیهــای مســکن.
ســتادهای شــهری :ایجــاد ســتادهای شــهری مرکــب از وزارت
کشــور ،وزارت مســکن و شهرســازی و شــهرداریها در مقــام اعضــای
ثابــت و دیگــر نهادهــای ذیربــط در صــورت لــزوم.
انســجام ســاختاری میــان ارگانهــا :انســجام ســاختاری میــان
ارگانهــای سیاســتگذاری ،تقنینــی ،اجرایــی (دولــت و شــهرداری)،
و فرهنگــی بــه منظــور مدیریــت یکپارچــة مناطــق حاشــیه.
الگــوی مدیریتــی :طراحــی الگــوی مدیریتــی مهــار و کاهــش و
حــذف آســیبهای اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و امنیتــی مناطــق
حاشــیه بــا نــگاه بلنــد مــدت.
ردیــف بودجــة مســتقل :تعریــف ردیــف بودجــة مســتقل بــرای حــل
ناهنجاریهــای اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی مناطــق حاشیهنشــین.
تصویــب قوانیــن کارآمــد :تــاش مســتمر مجلــس بــرای تصویــب
قوانیــن کارآمــد بــرای کاهــش معضــات حاشــیه.
بازنگــری طرحهــای شــهری :بازنگــری طرحهــای جامــع و
طبــق عدالــت اجتماعــی و دربرگیــری
تفصیلــی شــهر و اصــاح آن،
ِ
همــة اقشــار جامعــه.
سیاســتهای مهــار مهاجــرت :اعمــال سیاســتهای تمرکززدایــی
و جلوگیــری از رشــد لجــام گســیخته و بیرویــة شــهرها بــرای
جلوگیــری از مهاجــرت بیشــتر افــراد.
ممانعــت از ساختوســازهای غیرمجــاز :جلوگیــری جــدی از ادامــة
رونــد ساختوســازهای غیرقانونــی و بــدون پروانــة ســاخت از طــرف
ســازمانهای مدیریــت شــهری و از طریــق ایجــاد احســاس تعلــق
و هویــت مکانــی در ســاکنان بــه گونــهای کــه خــود ،مانــع از ایجــاد
ساختوســازهای تــازه شــوند.
برنامهریــزی منطبــق بــا نیازهــا :برنامهریــزی بــرای نیازهــای
موجــود ،بــا توجــه بــه فشــارهای فعلــی و نیــاز بــه هدایــت مهاجــران و
ایجــاد تعلــق اجتماعــی در مبــدأ بــرای جلوگیــری از مهاجــرت.

اصــاح ســاختار شهرســازی :اصــاح ســاختار نظــام شهرســازی
و رفــع کاســتیها در قوانیــن و نهادهــای برنامهریــزی شــهری در
برخــورد بــا اقشــار کمدرآمــد.
اصــاح برنامههــای عمرانــی :اصــاح برنامههــای عمرانــی و
تحــوالت مکانگزینــی بــرای جلوگیــری از پدیــدة حاشیهنشــینی و
هرگونــه ســکونتگاه جدیــد در تهــران.
برنامهریــزی بــرای هدایــت نقــاط در حــال گســترش :بســیاری از
ایــن نقــاط جمعیتــی در اراضــی کشــاورزی مســتقرند کــه بــا گســترش
خــود باعــث تغییــر کاربــری کشــاورزی میشــوند .از ســوی دیگــر در
مکانــی کــه تعــداد زیــادی از ایــن نقــاط قــرار دارنــد ،ممکــن اســت
چنــد نقطــه در کنــار هــم رشــد کننــد.
تدویــن اســتانداردهایی بــرای فقیران :تدویــن معیارها و اســتانداردها
و الگــوی مناســب زیســت طبقــات کمدرآمــد بــه منظــور ملحــوظ
داشــتن آنهــا در برنامههــا و طرحهــا و تنظیــم مناســبات شــهروندی.
تعمیــم ضوابــط :تعمیــم بخشنامههــا و ضوابــط و دســتورالعملها
بــه تمامــی نقــاط بــه طــور یکســان و یکنواخــت و اعمــال مدیریــت
مناســب و اجــرای قوانیــن.
نحــوه گســترش شــهر :امــکان گســترش اســتخوانبندی یــا
ســاختار اصلــی شــهر از طریــق درونشــهر (زمینهــای ذخیــره) و
برونشــهر (در امتــداد محورهــای طولــی شــهر) و ایجــاد قطــب رشــد
در مناطــق کمتــر توســعهیافته.
آیندهنگــری :پیشبینــی نقــاط آینــده ،شــناخت زمینهــای خالــی
بافــت حاشــیه و ایجــاد فضاهــای فرهنگــی چنــد منظــوره و اســتاندارد با
توجــه بــه عواملــی چــون رشــد جمعیــت ،میــزان مهاجــرت ،تحــوالت
اجتماعــی ـ اقتصــادی در آینــده.
بازنگــری در معیارهــا :بازنگــری در اهــداف و معیارهــای طرحهــای
جامــع و یــا ســایر طرحهــای شــهری بــه نحــوی کــه دربرگیرنــدة
منافــع تمامــی اقشــار جامعــه باشــد.

راهکارهای اقتصادی

حاشیهنشــینی شــهری بــه مثابــه نوعــی ایجــاد ضــد فضــا و ضــد
کالبــد شــهری مطــرح اســت .بنابرایــن از میــان بــردن آســیبهای
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نــگاه صحیــح بــه معضــل :برداشــتن نــگاه یکســویه از جانــب
برنامهریــزان بــه مســألة اســکان غیررســمی چــون مبهــم ،تعص ـبآور و
دارای ســوء تفاهمــات اســت.
هماهنگــی همــه نهادهــا :الزم اســت نهادهــای دولتــی خصوصــا ً
نهادهــای مســئول در ایــن زمینــه ،مســئولیت هماهنگــی ایــن برنامههــا
را بــر عهــده گیرنــد و تشــکلهای غیردولتــی و هســتههای مداخلهگــر
مردمــی را در ایــن زمینــه حمایــت و نظــارت کننــد .بیشــک نهادهــا
و ســازمانهایی چــون :شــهرداری ،اســتانداری ،ســازمان صــدا و ســیما،
نیــروی انتظامــی ،وزارت بهداشــت ،ســازمان فنــی و حرفـهای ،ســازمان
نهضــت ســوادآموزی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،وزارت آمــوزش و
پــرورش ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی ،uوزارت مســکن و شهرســازی،
دانشــگاهها و مراکــز علمــی میتواننــد کمــک شــایانی در ایــن
خصــوص باشــند.

حاشیهنشــینی را میتــوان از طریــق ایجــاد فضــا و کالبــد شــهری از
قبیــل خیابــان ،جــاده ،دسترســیها ،چــراغ معابــر و ...آغــاز کــرد.
از دیــدگاه اقتصــادی ،فراهــم ســاختن فضــا و ساختوســاز شــهری،
ابعــاد مختلــف حاشیهنشــینی را تضعیــف میکنــد و تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .ســاخت مجتمعهــای مســکونی از ســوی دولــت ،پیــش
از تخریــب آلونکهــا و اســکان حاشیهنشــینها در آنهــا موجــب
پدیدآمــدن معمــاری و ســاختمانهای قابــل کنتــرل میشــود و از
تبعــات مرتبــط بــا تخلفــات در حاشــیهها پیشگیــری میکنــد.
در بعــد اقتصــادی ،میتــوان بهداشــت را مؤلفــهای بــرای
حاشیهنشــینی و رفــع پیامدهــای ســوء آن دانســت .نظــارت بــر تغذیــة
مناســب در حاشــیهها ،ایجــاد فاضــاب شــهری ،آب شــرب و درمانــگاه
از جملــه نمونههایــی اســت کــه بــا تأمیــن بهداشــت ،حاشــیه را بــه
شــهر ملحــق میســازد.
وضــع ضوابــط و قواعــد شــهری در خــور کمدرآمدهــا ،بهویــژه
از لحــاظ قطعهبنــدی (تفکیــک) زمیــن و پذیرفتــن فراینــد تدریجــی
اجــرای آنهــا ،بــدون آنکــه از اصــول شهرســازی عــدول شــود.
وضــع ضوابــط و قواعــد ســاختمانی در خــور تــوان کمدرآمدهــا و
پذیرفتــن فراینــد تدریجــی اجــرای آنهــا (پایــان کار) بــدون آنکــه از
اصــول مهندســی عــدول شــود.
اصــاح قوانیــن و آییننامههــای مســکن اســتیجاری بــه صورتــی
کــه دولــت را از تبدیــل شــدن بــه «موجــر» بــزرگ بــازدارد و بودجــه
مربــوط صــرف «توانمندســازی» صندوقهــای اعتبــاری و تعاونیهــای
مســکن و فعالیــتِ بخــش خصوصــی شــود.
وضــع و اخــذ عــوارض مخصــوص کمدرآمدهــا در شــهرداری
(شــورای شــهر) و کمــک شــهرداریهای غنــی بــه کمدرآمدهــا از
طریــق یــک نهــاد هماهنگکننــده.
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عرضه زمین ارزان به کمدرآمدها.

ارزان مصالــح بــادوام بــرای ساختوســاز و بهســازی
عرضــة
ِ
خانههــا از طــرف ســازمانهای مدیریــت شــهری و ارائــة وامهــای
بلندمــدت و میانمــدت بــا هــدف ارتقــای کیفیــت و اســتحکام مســاکن.
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جلــب حمایــت ســازمانهای بیــن المللــی بــرای پرداخــت وام یــا
کمــک بــدون عــوض بــه پروژههــای مشــخص و تأمیــن ســرمایههای
اولیــه بــرای صندوقهــای اعتبــاری محلــی و عمــران و بهســازی شــهر
و روســتا.
ایجــاد تعاونیهــای مســکن و تقویــت آنهــا در ساختوســاز
واحدهــای مســکونی ،متناســب بــا توانایــی اقتصــادی ســاکنان و نظــارت
بــر آنهــا بــرای رعایــت اصــول فنــی و اســتانداردهای ساختوســاز.
تشــکیل صندوقهــای قــرض الحســنه بــرای پرداخــت وامهــای
کوچــک بــه گونــهای کــه خــو ِد ســاکنان ،مســئول آن باشــند.
ایجــاد تعاونیهــای کارگــران (از آنجــا کــه اغلــب نیــرویِ کار ایــن
محلــه را کارگــران ســادة ســاختمانی تشــکیل میدهنــد میتــوان از
طریــق ایجــاد اتحادیههــای کارگــری محلــی از نیــروی کار آنهــا در
فعالیتهــای ساختوســاز شــهر و محلــه بهــره بــرد.
اصــاح نظــام پرداخــت وام و یارانــه بــه ســاکنانی کــه وضعیــت
حقوقــی مالکیــت آنهــا بــر زمیــن روشــن نیســت ،از طریــق تشــکیل
صندوقهــای اعتبــاری محلــی ،تحــت نظــارت شــوراهای شــهر و روســتا،
بــا ایــن هــدف کــه نظــام بانکــی غنیتــر و تــوان مالــی کمدرآمدهــا
بیشــتر شــود.
اصــاح نظــام تعاونیهــای مســکن بــه گونــهای کــه تعاونیهــای
غیــر محیــط کار نیــز رســمیت یابنــد (ازســوی وزارت تعــاون ،وزارت کار
و امــور اجتماعــی ،وزارت مســکن و شهرســازی).
تخصیــص بودجــه عمرانــی بــرای عرضــه زمیــن ارزان و تأمیــن
ســرمایههای اولیــه بــرای صندوقهــای اعتبــاری بــه صــورت مشــروط بــر
مبنــای آورده مــردم یــا نهادهــای محلــی.

راهکارهای فرهنگی
احیــای فرهنــگ و هنــر اولیــة بومیــان در زمینــة تشــکیل نمایشــگاه
آثــار فرهنگــی ،قومــی ،موســیقی ،کالس زبــان ،ورزشهــای بومــی،
تدریــس زبــان و ادبیــات فارســی و شــعرخوانی؛
احیــای فرهنــگ محلهــای و مدیریــت ریشســفیدی در
محلههــای حاشــیهای؛
تشــکیل انجمنهــای مدنــی ،بهداشــتی ،حرفــهای ،ورزشــی و
هنــری در محــات حاشــیهای بــرای جلوگیــری از بازتولیــد فقــر؛
تقویت سازمانهای فرهنگی در مناطق حاشیه؛
اعــزام عناصــر فرهنگــی شــناخته شــده بــرای فعالیــت در
ســازمانهای فرهنگــی حاشــیهای کــه دارای ظرفیتهــای الزم
فرهنگــی و اجتماعــی باشــند و پیشــاپیش بــا مســائل بومــی منطقــه
آشــنا شــده باشــند؛
تشــکیل کانونهــای فرهنگــی ،هنــری و مدنــی از ســوی جوانــان
محلههــای حاشــیه؛
اســتفاده از قابلیتهــای بــاالی نهادهــای ســنتی آموزشــی ماننــد
مســاجد ،تکایــا و حســینیهها؛
تولیــد و توزیــع کتابهــا و جزوههــای آموزشــی بــا کارکردهــای
فرهنگــی در مناطــق حاشــیه؛
ایجــاد فرهنگســراهای متعــدد بــرای ســازماندهی و جــذب جوانــان
و نوجوانــان و یادگیــری فعالیــت گروهــی متمدنانه؛
سیاســتگذاری بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت جوانــان
حاشیهنشــین از طریــق ســازوکارهای تشــویقی؛
ایجــاد امکانــات تفریحــی در محلــه (میتــوان از ســاعات آزاد
فضاهــای آموزشــی بــرای فعالیتهــای ورزشــی و ...اســتفاده کــرد)؛
بــاال بــردن ســطح فرهنگــی و تقویــت ارزشهــای معنــوی در
اســتفادههای مشــروع از خدمــات و امکانــات ،همچنیــن جلوگیــری از
ارتــکاب بــه جــرم خــود ســاکنان محــل؛

توانمندسازی
توانمندســازی نوعــی نگــرش بــه پدیــده حاشیهنشــینی اســت.
دولتهــا طــی آن میکوشــند بــه جــای نگــرش مقابلــه و تخریــب،
محیطــی توانمنــد بیافریننــد کــه تحــت برخــی شــرایط ،مــردم ســاکن
در محــات بــا اســتفاده از منابــع و ظرفیتهــای خــود بتواننــد راه
حلهایــی محلــی بــرای مشــکالت خویــش بیابنــد .توانمندســازی
عوامــل مؤثــر در ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی در مــوارد
ذیــل امکانپذیــر اســت:
ایجــاد صندوقهـ�ای اعتبـ�اری محلـ�ی ( )CBOبــرای خردهوامهــای
مســکن و اشــتغال از طریــق شــوراهای شــهر و روســتا بــا کمــک بانــک
مســکن ،بانــک رفــاه کارگــران ،وزارتخانههــای تعــاون ،کار و امــور
اجتماعــی ،وزارت مســکن و شهرســازی؛
ایجــاد صندوقهــای اعتبــاری عمــران و بهســازی شــهر یــا روســتا
بــرای هماهنگــی و هدایــت وجــوه بخــش عمومــی در هــر محــل بــا
حمایــت و همــکاری وزارت مســکن و شهرســازی (شــرکت عمــران و
بهســازی شــهری) ،وزارت کشــور ،شــورای شــهر و شــهرداری؛
کمــک بــه ارتقــای روحیــة مشــارکت و همــکاری بــا جذب ســاکنان
در تشـ�کلهای محلـ�ی یـ�ا جماعتـ�ی ( )CBOو تشــکلهای مردمنهــاد
()NGO؛
زمینهســازی بــرای ایجــاد فعالیتهــای اقتصــادی منطبــق بــا
شــرایط و ویژگیهــای مهاجــران از طریــق آموزشــهای فنــی ـ حرفـهای

راهکارهای آموزشی
آمــوزش عمومــی کــه وجــه فراگیــر آن در صــدا و ســیما مشــخص
میشــود و ســطح آگاهــی و دانــش عمومــی حاشــیه را افزایــش میدهــد
و از ســوی دیگــر ،جامعــة شــهری را بــرای منزلتبخشــی بــه مهاجــران
غیــر شــرور آمــاده میســازد.
نظارت و برآورده ساختن نیازهای آموزش و پرورش حاشیه.
تشــویق ایجــاد نهادهــای مدنــی غیررســمی بــرای فعالیــت آموزشــی
در محیطهــای حاشــیهای :ایــن فراینــد را میتــوان از جانــب نهادهــای
مدنــی ســنتی ماننــد مســاجد و حســینیهها یــا نهادهــای مدنــی جدیــد
ماننــد شــهرداریها ،فرهنگســراها و کتابخانههــا ســازمان بخشــید.
آموزشهــای مهارتــی و تقبیــح ســازوکارهای ناهنجــاری ،نقــش
آموزشــی بیشــتری را در مناطــق حاشیهنشــین بــر عهــده دارد.
ایجــاد مراکــز آمــوزش فنــی و حرفـهای بــرای کارگاههــای مناطــق
حاشــیه در مســیر عملیاتــی کــردن طرحهــای زودبــازده.
ایجاد شعب دانشگاهها در مناطق حاشیه.
برگــزاری دورههــای عملــی مهارتهــای اجتماعــی در مــدارس،
کارخانههــا ،کارگاههــا ،مســاجد و محــات و فرهنگســراها.
انتخــاب نیروهــای مســتعد مناطــق حاشیهنشــین و انجــام
آموزشهــای الزم بــه آنــان بــرای همیــاری در برنامههــای جامــع
اجتماعــی و فرهنگــی بــا هماهنگــی ســازمانهای ذیربــط.

هژیو هدنورپ

ایجــاد کتابخانــه در محلــه (میتــوان از مســجد محلــه اســتفاده
کــرد)؛
احــداث فضاهــای آموزشــی ـ بهداشــتی (حداقــل فقــدان مدرســه
راهنمایــی ،مهــد کــودک و مرکــز بهداشــت در محلــه مشــهود اســت) و
کمــک بــه ارتقــای ســطح فرهنگــی مــردم در زمینــة تنظیــم خانــواده و
رعایــت مســائل بهداشــتی از طریــق ایــن فضاهــا.

و بــاال بــردن مهــارت نیــروی کار؛
اســتفاده از نیــروی کار زنــان از طریــق ایجــاد کارگاههــا و
آموزشــگاههای خیاطــی و قالیبافــی و گلیمبافــی (میتــوان از طریــق
مراکـ�ز مردمنهـ�اد ( )NGOو ( )CBOمــواد و منابــع اولیــة الزم را در
اختیــار زنــان قــرار داد و کار تمــام شــده را از طریــق تعاونیهــای
محلــی عرضــه کــرد).
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راهکارهای خدماتی
ارتقــای شــبکههای زیربنایــی و خدماترســانی از قبیــل شــبکة
فاضــاب ،تأسیســات گاز ،بــرق ،تلفــن ،آب و ...بــا حمایــت بخــش
دولتــی و بــا مشــارکت خــود مــردم؛
آســفالت روکــش معابــر از طریــق حمایــت بخــش دولتــی یــا
شــهرداری و بــا اســتفاده از نیــروی کار ســاکنان محــل در ازای پرداخــت
حقــوق بــه آنهــا؛
ایجــاد یــک بازارچــه کوچــک محلــی کــه همــة مراکــز تجــاری
پراکنــده در ســطح محلــه در آن جمــع شــوند؛
گذاشــتن در پــوش بــرای چاههــای فاضــاب محــل از طــرف
شــهرداری و گذاشــتن ســطلهای بــزرگ زبالــه در انتهــای هــر خیابــان
بــرای ترغیــب ســاکنان بــه کمــک در حفــظ محیــط زیســت؛
حــل مســألة روشــنایی معابــر (زیــرا عامــل تاریکــی ،میتوانــد
تقویتکننــدة جرایــم در محلــه باشــد)؛
قــراردادن ســیلبندهایی بــرای هدایــت فاضــاب بــه کانالهــای
فاضــاب ،همچنیــن بــرای هدایــت آب بــاران.
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راهکارهای امنیتی
آسیبشناســی دقیــق ناهنجاریهــای اجتماعــی در هــر یــک از
مناطــق حاشــیهای شــهرهای بــزرگ؛
افزایــش قــدرت انتظامــی حاشــیهها نســبت بــه مراکــز شــهرها
بــرای کنتــرل شــرارت و ســرقت؛
شناســایی و کنتــرل افــراد دارای ســوء ســابقه و جلوگیــری از
تحــرکات مغایــر بــا امنیــت اجتماعــی در مناطــق حاشیهنشــین؛
بررســی و کنتــرل توزیــع و مصــرف مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی
در مناطقــه حاشــیه (بهویــژه از آن جهــت کــه آســیبهای ایــن مــواد
بــه جهــت پاییــن بــودن ســطح ســواد و آگاهــی اجتماعــی ،در حاشــیه
بــه مراتــب بیــش از درون شهرهاســت)؛

کنترل و برخورد با فساد و ناهنجاری اجتماعی حاشیهها؛
ایجــاد ظرفیــت برخــورد ســریع انتظامــی در مــوارد درگیــری و
خشــونت محلــی در حاشــیهها؛
ایجــاد معابــر ورودی و خروجــی در حاشــیهها (ایــن امــر ،امــکان
کنتــرل آســیبهای اجتماعــی را بســیار افزایــش داده ،قانونشــکنی را
بــه اســتثنا بــدل میســازد)؛
لــزوم عنایــت خــاص مــددکاران اجتماعــی و نیــروی انتظامــی بــه
شــهرکها و روســتاهای حاشــیه؛
ضــرورت هماهنگــی میــان دســتگاه انتظامــی و دســتگاه قضایــی
بــرای مقابلــة جــدی و کنتــرل ناامنیهــا و شــرارتهای حاشــیه بــه
منظــور برخــورد قاطــع بــا عوامــل ناامنــی (در ایــن صــورت اســت کــه
جامعــة حاشیهنشــین بــه لحــاظ امنیــت ،خــود را در پیوســتار شــهری
احســاس میکنــد)؛
توانمندســازی مراکــز مردمنهــاد ( )NGOمرتبــط بــا آســیبهای
اجتماعی؛
اطالعرســانی و آگاهســازی عمومــی در زمینــه آســیبهای
اجتماعــی؛
اعزام مددکاران آسیبهای اجتماعی به مناطق حاشیهنشین؛
برگزاری نشستهای مشورتی محلهمحور؛
حرفهزایــی و اشــتغالزایی افــراد در معــرض آســیب و آســیب
دیــده اجتماعــی؛
ایجــاد ســازوکارهای الزم بــرای تأمیــن امنیــت روانــی بهویــژه در
خانوادههــای حاشیهنشــین کــه آســیبهایی را باالخــص متوجــه
فرزنــدان دختــر خانــوار حاشــیه میســازد در الحــاق حاشــیه بــه شــهر،
نقــش انکارناپذیــری ایفــا میکنــد.

نهادهای مرتبط با برنامههای کمک به توانمندسازی سکونتگاههای حاشیهای
نهادهای مرتبط

فعالیت

وزارت آموزش و
پرورش

افزایش سطح سواد و امکانات آموزشی ،اطالعرسانی و
آگاهسازی در مناطق اسکان غیررسمی

وزارت بهداشت و
درمان

ارائه خدمات درمانی به ساکنان بافتهای حاشیهای

سازمان فنی و حرفهای

کارآفرینی و اشتغالزایی ساکنان اسکان غیررسمی

سازمان صدا و سیما

اطالعرسانی و آگاهسازی

کمیته امداد امام
خمینیu

حمایت از نیازمندان در مناطق اسکان غیررسمی

سازمان بهزیستی

حمایت از افراد آسیبدیده و در معرض آسیب در مناطق
اسکان غیررسمی

نیروی انتظامی

ایجاد امنیت در سکونتگاههای غیررسمی

دانشگاهها و مراکز
علمی

ارائه طرح پیشنهادی در خصوص مسائل و مشکالت اسکان
غیررسمی

وزارت مسکن و
شهرسازی

تالش در کنترل سکونتگاههای غیررسمی

وزارت کشور

برنامهریزی برای کنترل سکونتگاههای غیررسمی و رفع
مشکالت ناشی از آن

شهرداری

تالش در کنترل سکونتگاههای غیررسمی ،در اختیار
قراردادن تسهیالت شهری در صورت امکان

هژیو هدنورپ

شرکت آب و
فاضالب ،برق ،گاز،
مخابرات

ارائه خدمات به مناطق اسکان غیررسمی
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