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چکــیده
هانــری لُـــه ِفور از نخســتین کســانی بــود کــه بــا درک واقعیــت آینــده گریزناپذیــر شــهری بشــر و در راســتای نقــد فضــای 
ســلطه ســرمایه داری در شــهر و نظــام برنامه ریــزی، مســئله "حــق بــه شــهر" را به مثابــه یــک حــق بنیــادی بــرای شــهروند 
امــروز نظریه پــردازی کــرد. بنــا بــر نظــر لُـــه ِفور حــق بــه شــهر، حــق اساســی افــراد ســاکن در شــهر  چــه رســمی و چــه 
غیررســمی اســت و ســاکنان شــهر بــه دلیــل سکونتشــان واجــد چنیــن حقــی جهــت تولیــد فضــای شــهر به صــورت جمعــی و 
مشــارکتی هســتند. در ایــران بــه موجــب مشــکالت اقتصــادی و تشــدید فقر شــهری در کنــار مهاجــرت روستا-شــهری، نگرش 
ــهرها  ــه حاشیه ش ــارکم درآمد ب ــره اقش ــزی و غی ــام برنامه ری ــتی های نظ ــکن، کاس ــن و مس ــه زمی ــرمایه ای ب ــی و س کاالی
ــه اســت؛ اگرچــه در طــول  ــش یافت ــش افزای ــش از پی ــه شــهری بی ــده شــدند و شــکل گیری ســکونتگاه های خودانگیخت ران
چنــد دهــه گذشــته )بــه ویــژه از اوایــل انقــالب( از لحــاظ قوانیــن و آیین نامه هــا برخــی حقــوق فقــرا در راســتای حــق بــه 
شــهر بــه رســمیت شــناخته شــد امــا تــا چندســال اخیــر در عمــل اقدامــات بنیــادی صــورت نگرفــت. در ایــن پژوهــش ســعی 
شــده اســت کــه بــا روشــی تحلیلی-توصیفــی چارچــوب نظــری ح3ق بــه شــهر مــرور و اقدامــات قانونی-عملیاتــی در راســتای 
تحقــق مفهــوم حــق بــه شــهر لُـــه ِفور در ســکونتگاه های فقیرنشــین به ویــژه ســکونتگاه های خودانگیختــه اطــراف شــهرها 

مــورد بررســی قــرار گیــرد و شــرایط ایــران در ایــن رابطــه بررســی شــود.
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مقدمــه
ــدل شــده  ــه یکــی از مؤلفه هــای همــزاد توســعه شــهر ب ــی آن رشــد و گســترش محــالت فرودســت ب امــروزه فقــر و در پ
ــن  ــی ای ــت؛ ول ــاهده اس ــعه قابل مش ــزرگ درحال توس ــهرهای ب ــژه ش ــهرها به وی ــتر ش ــترک در بیش ــه مش ــوان مای و به عن
تهی دســتان شــهری ســاکن در بافت هــای کهــن مراکــز شــهرها و در چارچــوب ســکونتگاه های خودانگیختــه شــهرها )گاهــی 
در شــرایطی بســیار نامناســب( از بســیاری از حقــوق بنیادیــن خــود ازجملــه حــق ســرپناه و مســکن مناســب برخــوردار نیســتند. 
ــیاری از  ــده بس ــد کنن ــده و تأکی ــردازان ارائه دهن ــی نظریه پ ــوی برخ ــه از س ــت ک ــه ای اس ــان پردامن ــهر، گفتم ــه ش ــق ب ح
حقوقــی اســت کــه گروه هــای اجتماعــی شــهری ازجملــه فقــرا نیــاز اســت کــه از آن برخــوردار باشــند تــا زندگــی شــهری 
مســئوالنه و درخــور انســانی شــکل گیــرد. حــق بــه شــهر بنــا بــه گفتــه هانــری لُـــه ِفور1 حــق تولیــد فضــای شــهری توســط 
خــود ســاکنان شــهری و مشــارکت در امــوری اســت کــه زندگــی روزمــره آن هــا را شــکل می دهــد. درواقــع حــق بــه شــهر 
یکــی از حقــوق فراموش شــده ای اســت کــه ســاکنان شــهری و به ویــژه اقشــار کم درآمــد و فقیــر شــهر از آن محــروم شــده 
و خــود نیــز نســبت بــه آن بی توجه انــد، شــاید بــه ایــن دلیــل کــه همــواره ایــن فکــر رواج یافتــه کــه زندگــی شــهری همیــن 
ــه تنهــا  ــه ایــن نحــوه زندگــی به مثاب چیــزی اســت کــه نظــام ســرمایه داری و حکومت هــا بــرای آن هــا ایجــاد کرده انــد و ب
گزینــه عــادت کرده انــد. در برابــر نظام هــای حاکــم بــر جوامــع نیــز بنــا بــر شــرایط برآمــده از نظــام جهانــی ســرمایه داری در 
بیشــتر مــوارد، نیازهــای آنــان را نادیــده می گیــرد و فضــا و زندگــی شــهری بــر مبنــای نیازهــای و اولویت هــای ســرمایه داری 
ــازمان دهی فضــا و  ــق س ــراض و ح ــق اعت ــق انتخــاب، ح ــوان ح ــهر به عن ــه ش ــق ب ــازمان یافته اســت. ح شــکل گرفته و س
اجتمــاع بــر اســاس مصالــح جمعــی و عمومــی در شــهر امــروزی به ویــژه بــرای گروه هــای کــم برخــوردار شــهری پیشــینه 
دیرینــه نــدارد، امــا در ســال های اخیــر بســیار پردامنــه و گوناگــون شــده اســت. در ایــن نوشــتار کوشــش شــده آرای مربــوط 

بــه حــق بــه شــهر بــا تأکیــد بــر فقــرا واکاوی و بررســی شــود.

1-حقبهشـهر

1-1.نظریهپردازی"حقبهشـهر"
هانــری لُـــه ِفور از نخســتین کســانی بــود کــه بــا درک واقعیــت آینــده گریزناپذیــر شــهری بشــر، مســئله "حــق بــه شــهر" را 
به مثابــه یــک حــق بنیــادی بــرای شــهروند امــروز نظریه پــردازی کــرد. لُـــه ِفور در شــش اثــر مهــم خــود، یعنــی "حــِق بــه 
ــا شهرنشــینی " )1970(، "انقــالب شهرنشــینی" )1970(، "تفکــر مارکسیســتی و شــهر"  شــهر" )1968(، "از روستانشــینی ت
)1972(، "فضــای سیاســی" )1973( و "تولیــد فضــا" )1974(؛ مشــخصًا مســئله شهرنشــینی را مــورد بررســی قــرار داده اســت. 
در راســتای نقــد فضــای ســلطه ســرمایه داری در شــهر و نظــام برنامه ریــزی بــود کــه لـُـه ِفــور موضــوع "حــق بــه شــهر" را در 
کتابــی بــه همیــن عنــوان، درســت یــک ســال پــس از خیــزش جنبش هــای اجتماعــی – سیاســی در اروپــا و آمریــکا منتشــر 
کــرد. ایــن کتــاب کــه یــک قــرن پــس از کتــاب ســرمایه ی مارکــس بــه چــاپ رســید، گویــا به منزلــه بزرگداشــت و امتــداد 
ایــن اثــر نیــز محســوب می شــود. لُـــه ِفور حــق بــه شــهر را "درخواســتی بــرای دسترســی تحول یافتــه بــه زندگــی شــهری" 
ــری و  ــده وجــود و خودآگاهــی شــمرده می شــود )رهب ــه ایجادکنن ــه، بلکــه شــهر اســت ک ــه خان ــه ِفور، ن ــرای لُـ ــد. ب می دان
شــارع پــور، 1393: 119(. ایــن جملــه مشــهور هانــري لُـــه ِفور کــه عنــوان کــرد "سرنوشــت بشــر نــه در میــان ســتارگان و 
نــه در روســتا، بلکــه در شــهرها رقــم خواهــد خــورد"، نشــان از درک وی از رونــد دگرگونــی ســاختار جمعیــت و اســکان در 
جهــان بــود و گویــای ایــن واقعیــت کــه بایــد هرچــه بیشــتر بــر جنبه هــای گوناگــون شهرنشــینی توجــه کــرد. رونــد فزاینــده 
شــهری شــدن جهــان بــا منطــق توســعه ســرمایه داری جهانــی و مصالــح آن اســتوار بــود و شــهرها به عنــوان نقــاط تمرکــز 
تولیــد و مصــرف و انباشــت بــه قلــب ســرمایه داری جهانــی بــدل شــدند. جریــان تمرکــز توجــه ســرمایه داری بــر ســکونتگاه 

1 - Henri Lefebvre
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شــهری به مثابــه نقطــه تولیــد، مصــرف و انباشــت بــود کــه بــا تســلط اندیشــه های لیبرالــی و تعریــف حقــوق فــردی همــراه 
بــود کــه در بیشــتر مــوارد اندیشــه های فردگرایانــه ســود مــدار بــه تعیین کننــده معیارهــای نظــام اداره جامعــه بــدل شــد و در 
ایــن دوران بیش ازپیــش آرمان هــای حقــوق بشــر هــم از نظــر اخالقــی و هــم از نظــر سیاســی در مرکــز توجــه قــرار گرفتنــد. 
ــان اهمیــت آرمان هــا به منظــور ســاخت دنیایــی بهتــر می شــود.  ــادی صــرف افزایــش، حفــظ و بی ــرژی زی ــان ان در ایــن می
اکثــر مفاهیــم رایــج موجــود فردگرایانــه بــوده و منطــق بــازاری غالــب لیبــرال و نئولیبــرال و شــیوه های قانونــی و کنــش دولتی 
نئولیبــرال را به طــور بنیادیــن بــه چالــش نمی کشــند. مــا در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه در آن، حــق مالکیــت خصوصــی 
 .)Harvey, 2008:23( ــود ــه می ش ــا توج ــه آن ه ــتر ب ــد و بیش ــدم و اولویت دارن ــر تق ــای دیگ ــه حق ه ــر هم ــود ب ــرخ س و ن
بنابرایــن ســرمایه داری بــه دنبــال تنظیــم شــرایط در جهــان اســت کــه بتوانــد زمینه هــای هرچــه بیشــتر تأمیــن بقــا و تقویــت 
آن را فراهــم کنــد. در ایــن شــرایط فضــا تنهــا بــه دنبــال بــرآوردن نیــاز ســرمایه داری و در راســتای آن ســازمان می یابــد. از 
ــه چرخ دنده هــای ماشــین ســرمایه داری  ــل ب ــه ِفور، در زندگــی روزمــره مــدرن، مــردم تبدی ــه نظــر لُـ ــز ب ــدگاه نی ــن دی همی
شــده اند؛ امــا بــا این وجــود شــهر بایــد بــرای همــه مــردم راهــی را بــاز کنــد کــه امکانــی بــرای ســاختن محیط هایــی بــرای 
خودشــان داشــته باشــند. لُـــه ِفور در میــان فضاهــای عمومــی و خصوصــی تأکیــد خــود را بــر فضــای عمومــی و نتیجــه اثــر آن 
و توجــه خــود را بــر حــق انســان ها بــه مشــارکت در فضاهــای شــهری و اســتفاده از آن هــا قــرار  دهــد. به زعــم لُـــه ِفورافرادی 
کــه در شــهر زندگــی می کننــد نســبت بــه آن حــق دارنــد. حــق بــه شــهر بــرای تمــام افــراد وجــود دارد چــه شــهروند رســمی 

باشــند و چــه غریبــه )رهبــری و شــارع پــور، 1393: 120(.
از نظــر لُـــه ِفور ایــن حــق نوعــی برخــورداری از مشــارکت شــهروند در امــور شــهر بــه معنــای واقعــی و بــه معنــای نوعــی 
ــا کمــک از فرمول هــای  مدیریــت شــهر اســت، امــا ایــن مدیریــت نــه به وســیله فن ســاالران متخصــص )مهندســان( کــه ب
ــه آن هــا  ــه دســت همــان مردمــی کــه شــهر ب ــد،، بلکــه ب ــه محاســبه جزئی تریــن رفتارهــا می پردازن عجیب وغریــب کــه ب
تعلــق دارد مدیریــت می شــود. در ایــن راســتا شــهروندان بــه دنبــال احقــاق حقــوق از دســت رفتــه خــود در شــهر هســتند و 
ــه  ــه در سراســر جهــان ســرمایه داری ازجمل ــی ک ــد. وقایع ــدازی می کنن ــی را راه ان در شــهر ســرمایه داری جنبش هــای عموم
کشــورهای اروپایــی )یونــان، ســوئد و اســپانیا(، ایاالت متحــده )جنبــش تســخیر وال اســتریت(، کشــورهای شــمال آفریقــا، در 
ترکیــه و ... روی داده و می دهنــد، همگــی نشــانی از چنیــن دگرگونــی هســتند )امامــی، 13:1392(. مــارک پورســل1 توضیــح 
می دهــد کــه حــق مشــارکت2 بــه ایــن معنــا اســت کــه ســاکنان شــهر بــه دلیــل سکونتشــان دارای حــق و مشــروعیت بــرای 
دخالــت در تولیــد فضــای شــهر هســتند و انســان بــه دلیــل ســکونت واجــد آن مي شــود و حــق تملــک3 نیــز اشــاره بــه ایــن 
نکتــه دارد کــه ســاکنان را از حــق تملــک فضاهــای شــهری مثــاًل بــه واســطۀ مالکیــت خصوصــی، نمی تــوان محــروم کــرد. 
ــه  ــه ب ــی و موجــود اســت ک ــای تصــرف فضاهــای شــهری فعل ــه معن ــا ب ــک تنه ــه مي نویســد: »تمل ــن زمین ــه ِفور در ای لُـ
معنــای حــق تولیــد فضــای شــهری متناســب بــا نیازهــای ســاکنان اســت«. حــق تملــک بــا توانایــی ســرمایه بــرای ایجــاد 
ثــروت بــا اســتفاده از فضــای شــهری مقابلــه نمــوده و بــرای ارزش اســتفاده ای و نــه مبادلــه ای ایــن فضاهــا بــرای ســاکنان، 

.)Purcell, 2002( ــود ــل می ش ــت قائ اولوی
ــه  ــت ک ــوده اس ــه ب ــی از این گون ــاز جنبش های ــی، زمینه س ــای عموم ــه عرصه ه ــرمایه  ب ــت درازی س ــه دس ــت ک ــن اس روش
پیشــینه آن بــا ســرمایه داری همــزاد اســت. در پاریــس، مبــارزه بــه منظــور توقــف ســاخت بزرگــراه ســاحل جنوبــی و جلوگیــری 
ــه تشــدید ناآرامی هــای ســال  ــه آســمان خراش ها، ب ــودی واحدهــای همســایگی قدیمــی درنتیجــه ی ســاخت متجاوزان از ناب

1968 کمــک کــرد. در ایــن شــرایط و زمــان بــود کــه هنــری لُـــه فِور، کتــاب انقــالب شــهری را نوشــت و پیش بینــی کــرد 
کــه شهرســازی نه تنهــا بــرای بقــای ســرمایه داری ضــروری بــوده و مرکــز توجــه کشــمکش های سیاســی و طبقاتــی شــده 

1 - Mark Purcell
2 - Right to Participation
3 - Right to Appropriation

اســت بلکــه به صــورت تدریجــی از طریــق تولیــد فضاهــای یکپارچــه در ســطح ملــی تمایــز بیــن شــهر و روســتا را از بیــن 
خواهــد بــرد. از دیــد او حــق شــهر بــه معنــای حــق تســلط بــر کل فراینــد شــهری بــود کــه به طــور روزافزونــی به واســطه 
پدیده هــای مختلــف همچــون تجــارت محصــوالت کشــاورزی و خانه هــای دوم و توریســم روســتایی بــر ییالقــات و حومــه 
شــهرها حاکــم شــده بــود )Harvey, 2008:28(. بــه اعتقــاد وي، شهرنشــیني در معنــاي امــروزی آن دیگــر ســاختن بزرگراه ها، 
ــد  ــت در شــهرها نیســت، بلکــه شــهر بای ــز بیشــتر جمعی ــا تمرک ــف ی ــاي مختل ــا و بناه ــا، پارک ه آســمان خراش ها، تونل ه
از ظرفیت هــای الزم بــراي تقویــت و رشــد فرهنــگ جامعــه بشــري برخــوردار باشــد. شهرنشــیني در معنــاي امــروز آن بــه 
معنــاي تحقــق مجموعــه ای از حقــوق اســت )فاضلــی، 13:1392(. از نظــر لُـــه ِفور، حــق بــه شــهر یک فریــاد و یک درخواســت 
ــار زندگــی روزمــره اســت و درخواســت، در حقیقــت،  ــه درد وجــودی بحــران غمب ــه دلیــل آنکــه واکنشــی ب ــاد ب اســت، فری
خواســت نــگاه دقیق تــر بــه بحــران و طلــب یــک زندگــی بدیــل اســت: حیــات شــهری کــه کمتــر ازخودبیگانــه، معنادارتــر 
و ســرزنده تر و در نــزد لُـــه ِفور، پرتعــارض و دیالکتیکــی باشــد )صداقــت، 8:1393(. دیویــد هــاروی1 نیــز "حــق بــه شــهر"را 
نوعــی از حقــوق بشــر می دانــد کــه بســیار فراتــر از آزادی فــردی در دسترســی بــه امکانــات شــهری اســت. حــق بــه شــهر، 
حــِق تغییــر خــود شــهروند و اجتمــاع شــهری از راه تغییــر شــهر اســت. "آزادِی ســاختن و بازسازی شــهرها و خودمــان یکــی از 
ــر تولیــد  ــه ِفور ب باارزش تریــن و درعین حــال فراموش شــده ترین حقــوق بشــر اســت" )هــاروی، 14:1391(. در ایــن رابطــه لُـ
فضــای اجتماعــی الزم بــرای دســتیابی بــه حــق بــه شــهر تأکیــد می کنــد و اذعــان مــی دارد کــه فضــا توســط جامعــه تولیــد 

.)Lefebvre, 1991:26( می شــود، بنابرایــن فضــای اجتماعــی یــک تولیــد اجتماعــی اســت
لُـــه ِفور شــهر را نیــز یــک کل پیچیــده می دانــد کــه متشــکل از امیــال و ســالیق گوناگــون اســت و نمی تــوان آن را فقــط 
بــه میــل کســب ســود اقتصــادي تقلیــل داد. درواقــع، تلقــي لُـــه ِفور از شــهر، در نقطــۀ مقابــل تلقــي نئولیبــرال قــرار دارد کــه 
شــهر را محصــول فرایندهــاي تولیــد ســرمایه داری می پنــدارد. بــه عقیــدۀ وی، شــهر نتیجــۀ تعامــل عامالنــي غیر از کنشــگران 
طبقاتــي، گروه هــای سیاســي و نیروهــاي تاریخــي تولیــد اقتصــادي اســت )خنــدان، 3:1393(. از نظــر وی، زندگــی شــهری 
ــد.  ــاال آمده ان ــرار دهــد کــه از ب ــی ق ــراروی پیام هــا، قواعــد و محدودیت های مســتلزم آن اســت کــه اعمــال و رویدادهــا را ف
ــا منحــرف کــردن ایــن تفوق هــا از هدفشــان و )حتــی(  ــا از طریــق خنثــی کــردن تفوق هــا، ب زندگــی شــهری می کوشــد ت
بــا تقلــب و فریبــکاری، زمــان و مــکان را متناســب ســازد. ایــن تناســب ســازی نیــز کــم  و بیــش در ســطح شــهر و در روش 
ســکونت رخ می دهــد. بــا ایــن روش به جــای آنکــه شــهر خــود را به عنــوان یــک سیســتم بــر شــهروندان تحمیــل کنــد، اخــذ 
صفــت شــهری )شــهری شــدن( کــم  و بیــش کار مهــم شــهروندان می شــود و بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه بیشــتر وقت هــا 
افــراد مســتعد خــود را در کانــون شــناخت و تجربــه در نظــر می گیرنــد درحالی کــه آنــان در کانــون مجموعه هایــی از نوشــته، 
پروژه هــای روی کاغــذ و طرح هــای تجســمی قــرار دارنــد. وقتــی تحلیــل گــران واقعیــت شــهری طرح ریزی هایشــان از طریــق 
کامپیوترهــا انجــام می دهنــد، غیرممکــن نیســت کــه واقعیــات از هــم جــدا را بــا هــم یکجــا جمــع آورنــد و سیســتم تــا حــدی 
متفــاوت از معانــی را بســازند کــه بتــوان )بــا آن( برنامه ریــزی را هــم تطهیــر کــرد )لُـــه ِفور، 45:1379(. در اندیشــه لُـــه ِفور، 
شــهروند توســط عضویــت در دولــت- ملــت تعریــف نمی شــود بلکــه شــهروندی بــر اســاس ســکونت در شــهر اســت. لُـــه ِفور 
ادامــه می دهــد کــه حــق بــه شــهر خــود را به عنــوان یــک فــرم برتــر از حقــوق آشــکار می ســازد: حــق آزادی بــه فــرد در 

.)Makrygianni & Tsavdaroglou, 2013:3( )جامعــه، بــه زیســتگاه و بــه زندگــی. حــق مشــارکت و تملــک )تخصیــص

1-2.پیشــینه
بیشـــتر متـــون بـــه مفهـــوم حـــق بـــه شـــهر به صـــورت عـــام پرداخته انـــد و برخـــی نیـــز از دیـــد حـــق بـــه شـــهر در 
ـــوم  ـــه مفه ـــی در زمین ـــتگان پارس ـــه نوش ـــته اند. از جمل ـــه آن نگریس ـــهری ب ـــهری و مســـکن ش ـــتان ش ـــکونتگاه های تهیدس س
ـــور،  ـــارع پ ـــری و ش ـــران" )رهب ـــه ِفور در ته ـــه لُـ ـــون نظری ـــهر: آزم ـــه ش ـــق ب ـــبت و ح ـــه "جنس ـــه ِفور مقال ـــهر لُـ ـــه ش ـــق ب ح

1 - David Harvey
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ـــر  ـــتار دیگ ـــت. نوش ـــه اس ـــهر پرداخت ـــه ش ـــق ب ـــا ح ـــاط آن ب ـــهر و ارتب ـــیتی در ش ـــض جنس ـــاد تبعی ـــه ابع ـــه ب ـــت ک 1393( اس
ـــه ِفور در  ـــرات لُـ ـــن نظ ـــه تبیی ـــه ب ـــمتی از مقال ـــه در قس ـــت ک ـــواه، 1393( اس ـــفیعی و علیخ ـــدرت" )ش ـــد ق ـــا و بازتولی "فض
ـــه های  ـــهر، ریش ـــه ش ـــق ب ـــاب "ح ـــردان کت ـــه برگ ـــن زمین ـــته در ای ـــن نوش ـــردازد. تازه تری ـــهری می پ ـــای ش ـــوص فض خص
ـــام  ـــه نظ ـــوط ب ـــائل مرب ـــه مس ـــت ک ـــی اس ـــه فارس ـــد1، 1393( ب ـــری فیل ـــدی م ـــاروی و ان ـــی" )ه ـــای مال ـــهری بحران ه ش

ـــد. ـــان می کن ـــازی را بی ـــر آن در شهرس ـــرمایه داری و تأثی س
ـــندگانی  ـــران و نویس ـــود دارد. متفک ـــن وج ـــع التی ـــهر در مناب ـــه ش ـــق ب ـــورد ح ـــی در م ـــار و گوناگون ـــیار پرب ـــث بس ـــا مباح ام
ـــش  ـــاروی نق ـــان ه ـــن می ـــد. در ای ـــعه داده ان ـــده و توس ـــه ِفور را پروران ـــهر لُـ ـــق ش ـــۀ ح ـــدی از نظری ـــک  بع ـــر ی ـــف، ه مختل
ـــازاد  ـــه م ـــه چگون ـــد ک ـــح می ده ـــد. وی توضی ـــهر را واکاوی می کن ـــق ش ـــی ح ـــاد سیاس ـــد اقتص ـــتر بع ـــانی دارد و بیش درخش
ـــب  ـــی را موج ـــه پیامدهای ـــود و چ ـــهری می ش ـــای ش ـــد فضاه ـــع تولی ـــتغالت و درواق ـــالک و مس ـــزوده وارد بخـــش ام ارزش اف
ـــق  ـــرد »ح ـــورد کارب ـــل در م ـــای پورس ـــهر، ایده ه ـــه ش ـــق ب ـــی ح ـــد دموکراس ـــا2 روی بُع ـــس بورج ـــن جودی ـــود. همچنی می ش
شـــهر« در سیاســـت گذاری شـــهری دوران جهانی شـــدن و بازســـازی نئولیبـــرال شـــهرها بـــود. افـــراد دیگـــری پیرامـــون 
ارتبـــاط حـــق شـــهر بـــا جنبش هـــای جهانـــی بحث هایـــی را طـــرح کرده انـــد و همچنیـــن رویکردهـــای فمینیســـتی و 

جمع گرایانـــه بـــه حـــق شـــهر در حوزه هـــای دیگـــر توســـعه یافته اســـت )روشـــنفکر، 1393(.
ـــق  ـــه ح ـــه ب ـــال 2008 ک ـــاروی در س ـــهر ه ـــه ش ـــق ب ـــه ح ـــد از مقال ـــه عبارت ان ـــن زمین ـــار در ای ـــن آث ـــه مهم تری از جمل
ـــر  ـــه دیگ ـــرد )Harvey, 2008(؛ مقال ـــهری می نگ ـــای ش ـــرمایه داری و جنبش ه ـــی و س ـــاد سیاس ـــدگاه اقتص ـــهر از دی ـــه ش ب
ـــت  ـــل اس ـــته پورس ـــال 2002 نوش ـــهری آن" در س ـــکونت ش ـــت های س ـــهر و سیاس ـــه ش ـــق ب ـــه ِفور: ح ـــر( لُـ " واکاوی )تفک
کـــه آرای لُــــه ِفور مـــورد تجزیه وتحلیـــل قـــرار گرفتـــه و وی ســـه رویکـــرد تغییـــر مقیـــاس؛ تغییـــر جهت گیری هـــای 
سیاســـتی از توزیـــع مجـــدد بـــا محوریـــت مصرف گرایـــی و رقابـــت عرضه محـــور و نیـــز تغییـــر حکمرانـــی شـــهری و 
ــاره  ــل اشـ ــوان یـــک راه حـ ــهر را به عنـ ــدۀ حـــق شـ ــدی ایـ ــی از آن و کارآمـ ــازی های ناشـ ــا و خصوصی سـ واگذاری هـ
ـــهر  ـــه ش ـــق ب ـــئله ح ـــود، مس ـــهر خ ـــه ش ـــق ب ـــاب ح ـــال 2003 در کت ـــز در س ـــل3 نی ـــد )Purcell, 2002(. دان میچ می کن
ـــب،  ـــن ترتی ـــه همی ـــد. وی ب ـــرار می ده ـــی ق ـــی موردبررس ـــای عموم ـــر فض ـــر س ـــزاع ب ـــی و ن ـــت اجتماع ـــتای عدال را در راس
ـــده  ـــه ش ـــی مطالب ـــت اجتماع ـــق آن عدال ـــه از طری ـــت ک ـــی اس ـــه اتکای ـــهر دارای نقط ـــه ش ـــق ب ـــه ح ـــد ک ـــتدالل می کن اس
ـــه ِفور  ـــالت4، لُـ ـــتفان تون ـــر اس ـــد )Mitchell, 2003(. از نظ ـــا می کن ـــود را ایف ـــش خ ـــی شـــهرها نق اســـت و در فضـــای عموم
ـــهر  ـــه ش ـــق ب ـــراً ح ـــا اخی ـــود؛ ام ـــان ب ـــه زندگی ش ـــای روزان ـــد فضاه ـــر تولی ـــاکنان ب ـــر س ـــرل بهت ـــارت و کنت ـــی نظ حام
ـــت. او  ـــرده اس ـــز ک ـــن تمرک ـــی معی ـــردم در فضاهای ـــی از م ـــای خاص ـــی گروه ه ـــکان دسترس ـــدی ام ـــًا کالب ـــد صرف ـــر بع ب
ـــهری  ـــز ش ـــظ مراک ـــی و حف ـــد: طراح ـــرده و می نویس ـــاره ک ـــی، اش ـــق آمریکای ـــکال، محق ـــات دان میت ـــه مطالع ـــپس ب س
ـــت و  ـــه اس ـــاص یافت ـــاری اختص ـــای تج ـــه بخش ه ـــایند ب ـــوری ناخوش ـــق از حض ـــن مناط ـــتن ای ـــدف دور نگه داش ـــا ه ب
ـــوری  ـــات محص ـــه اجتماع ـــهری را ب ـــای ش ـــز فض ـــرد و مراک ـــکل می گی ـــدان ش ـــت ثروتمن ـــق خواس ـــهر مطاب ـــه ش درنتیج
ـــد  ـــز را ندارن ـــن مراک ـــی در ای ـــای زندگ ـــت هزینه ه ـــی پرداخ ـــه توانای ـــری ک ـــراد فقی ـــد و اف ـــل می کن ـــا تبدی ـــرای آن ه ب

.)Tonnelat, 2010:7( بـــه حاشـــیه رانـــده می شـــوند
ـــادی  ـــای زی ـــز پژوهش ه ـــهری نی ـــین ش ـــمی فقیرنش ـــکونتگاه های غیررس ـــا س ـــاط آن ب ـــهر و ارتب ـــه ش ـــق ب ـــه ح در زمین
ـــورهای  ـــمی کش ـــکونتگاه های غیررس ـــر5 در س ـــاری هاچزرمای ـــات م ـــه مطالع ـــوان ب ـــه آن می ت ـــه ازجمل ـــه ک ـــورت گرفت ص
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ـــواز1  ـــا ف ـــته من ـــروت" نوش ـــون بی ـــق پیرام ـــی مناط ـــهر: بررس ـــه ش ـــق ب ـــی و ح ـــازی نئولیبرال ـــه "شهرس ـــی و مقال آفریقای
ـــهر و  ـــه ش ـــق ب ـــل ح ـــروت و تقاب ـــهر بی ـــیه ش ـــه حاش ـــه محل ـــهر در س ـــه ش ـــق ب ـــه ح ـــن مقال ـــه وی در ای ـــرد ک ـــاره ک اش
ـــه ای  ـــدس2 در مقال ـــا وگیازی ـــد )Fawaz, 2009(. لویس ـــرار می ده ـــه ق ـــورد مطالع ـــد را م ـــع جدی ـــرال در جوام ـــرد نئولیب رویک
ـــای دو  ـــر مبن ـــث ب ـــن دو مبح ـــد ای ـــتدالل می کن ـــهر" اس ـــه ش ـــق ب ـــر ح ـــرا در براب ـــی فق ـــازی قانون ـــوان "توانمندس ـــت عن تح
ـــیک  ـــای کالس ـــیله ایده ه ـــرا به وس ـــی فق ـــازی قانون ـــه توانمندس ـــتند به طوری ک ـــز هس ـــی متمای ـــول اساس ـــوژی و اص ایدئول
لیبرالـــی و حـــق بـــه شـــهر بـــر پایـــه تفکـــرات مارکسیســـتی مطرح شـــده اند. ایـــن دو مبحـــث، دو سیاســـت توســـعه ای 
ـــهر  ـــه ش ـــق ب ـــد ح ـــراد و تأکی ـــی اف ـــوق مالکیت ـــر حق ـــرا ب ـــی فق ـــازی قانون ـــد توانمندس ـــوند، تأکی ـــامل می ش ـــف را ش مختل
ـــه  ـــی ب ـــدم دسترس ـــل ع ـــوان راه ح ـــا به عن ـــه بازاره ـــی ب ـــازی قانون ـــث توانمندس ـــت. مبح ـــی اس ـــات عموم ـــه خدم ـــر ارائ ب
ـــی  ـــکل بررس ـــوان مش ـــازار را به عن ـــهر ب ـــه ش ـــق ب ـــه ح ـــرد درحالی ک ـــتطاعت می نگ ـــل اس ـــب و قاب ـــی، مناس ـــکن کاف مس
ـــر  ـــی از ه ـــت ها ترکیب ـــی سیاس ـــا در کل برخ ـــت؛ ام ـــکن اس ـــن مس ـــی در تأمی ـــالت دولت ـــش مداخ ـــتار افزای ـــرده و خواس ک
ـــکان  ـــز اس ـــه مرک ـــل از جمل ـــازمان مل ـــا س ـــط ب ـــای مرتب ـــد )Vogiazides, 2012: 36(. نهاده ـــه می کنن ـــث را توصی دو مبح
ـــی  ـــوان بخش ـــهر به عن ـــه ش ـــق ب ـــازی ح ـــرای مفهوم س ـــی را ب ـــز تالش های ـــکو4 نی ـــات(3 و یونس ـــل )هبیت ـــازمان مل ـــر س بش
ـــی  ـــور اروپای ـــهر، منش ـــه ش ـــق ب ـــی ح ـــور جهان ـــر منش ـــد، نظی ـــام داده ان ـــر انج ـــوق بش ـــرای حق ـــترده تر ب ـــتور کاری گس از دس
ـــنامه  ـــی، اساس ـــون مل ـــهر در قان ـــه ش ـــق ب ـــل ح ـــئولیت ها. در برزی ـــوق و مس ـــرال حق ـــور مونت ـــهر و منش ـــر در ش ـــوق بش حق
ـــهر  ـــه ش ـــق ب ـــه ح ـــام اتحادی ـــه ن ـــده ب ـــی در ایاالت متح ـــازمان های اجتماع ـــبکه ای از س ـــت. ش ـــده اس ـــن ش ـــهر، تدوی ش
ـــه  ـــگاهیان ب ـــن دانش ـــد. همچنی ـــاز گردی ـــال 2010 آغ ـــا در س ـــز در اروپ ـــابه نی ـــی مش ـــد. تالش ـــیس ش ـــال 2007 تأس در س
ســـهم خـــود به طـــور فزاینـــده ای بـــه ایـــن ایـــده جـــذب شـــده اند و همایش هـــای متعـــددی در تورنتـــو، رم، برلیـــن، 

.)Purcell, 2013: 141( ـــد ـــی قرارداده ان ـــهر را موردبررس ـــه ش ـــق ب ـــهرها ح ـــر ش ـــوئد و دیگ س

1-3.حمایتازحقبهشـهردرمجامـعجهـانی
ـــرح  ـــنی مط ـــورت روش ـــتانبول به ص ـــات 25 در اس ـــی هبیت ـــالس بین الملل ـــهر در اج ـــه ش ـــق ب ـــوم ح ـــال 1996، مفه در س
ـــهر  ـــه ش ـــق ب ـــی ح ـــور جهان ـــال 2004 منش ـــپس در س ـــد و س ـــی ش ـــار بررس ـــن ب ـــرای اولی ـــکن ب ـــه مس ـــق ب ـــد و ح ش
ـــت. ـــده اس ـــرده ش ـــف آن فش ـــای مختل ـــماره 1 زمینه ه ـــدول ش ـــه در ج ـــد )Dener, 2012:90( ک ـــه ش ـــات ارائ ـــط هبیت توس
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جدول شماره 1-  بخش های مختلف منشور جهانی حق به شهر

موضوعمادهبخشها

بخشاول

)گرایشهایکلی(

حق به شهر1

اصول حق به شهر2

بخشدوم

)حقوقمرتبطبامدیریت
شهرها(

توسعه شهری عادالنه و پایدار3

مشارکت در طرح بودجه شهر4

شفافیت در مدیریت شهر5

حق به اطالعات عمومی6

بخشسوم

)حقوقسیاسیومدنی
شهر(

آزادی و تمامیت7

مشارکت سیاسی8

حق استفاده تجمع کردن، گردهم آیی کردن، بروز دادن دموکراتیک در فضای عمومی شهری9

حق به عدالت10

حق به امنیت عمومی و همزیستی مسالمت آمیز بر اساس صلح، همبستگی و چند فرهنگی11

بخشچهارم

)حقوقاقتصادی،
اجتماعی،فرهنگیو
زیستمحیطیبهشهر(

دسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و تأمین آن ها12

حق به حمل ونقل عمومی13

حق به مسکن14

حق به آموزش15

حق به کار16

حق به فرهنگ و اوقات فراغت17

حق به سالمت18

حق به محیط زیست19

بخشپنجم

)گرایشهاینهائی(

تدابیری برای تحقق حق به شهر20

نقض حق به شهر21

قانونی بودن حق به شهر22

تعهدات با منشور حق به شهر23

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

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

 UN-HABITAT,( ــد ــه حاشــیه رانده شــده و برابــری جنســیتی می دان ــه گروه هــای آســیب پذیر و ب ــر؛ اولویــت دهــی ب و فراگی
133 :2008(. در نمــودار 1 نیــز چرخــه حــق بــه شــهر و ابعــاد مختلــف آن از منظــر هبیتــات نشــان داده شــده اســت.

نمودار 1- چرخه حق به شهر

Resource: UN-HABITAT, 2008:57

ســازمان ملــل متحــد بنیان گــذار مجمــع جهانــي شــهر1 )گردهمایــی دوســاالنه از ســال 2002( اســت و همــواره شهرنشــیني 
شــتابان و تأثیــر آن بــر جوامــع، شــهرها، اقتصــاد و سیاســت یکــی از محورهــای اصلــی ایــن مجمــع بــوده اســت. یکــی از 
برجســته ترین اقدامــات درزمینــه موضــوع حــق بــه شــهر، نشســت پنجــم ســال 2010 مجمــع جهانــی شــهری اســت کــه در 

ریودوژانیــرو برگــزار شــد کــه مباحــث اصلــی آن بــر شــش محــور زیــر تمرکــز داشــت:

توجه به موضوع حق به شهر  
از بین بردن شکاف شهری: شهرهای فراگیر  

دسترسی برابر به سرپناه و خدمات عمومی و اساسی شهری  
تنوع فرهنگی در شهرها  

حکمروایی و مشارکت  
.)WUF5 Report, 2010( شهرسازی پایدار: شهرها در تغییرات آب و هوایی  

در گــزارش ســال 2008 ســازمان ملــل تحــت عنــوان "سیاســت های شــهری و حــق بــه شــهر"، نیــز پنــج محــور بنیــادی در 
راســتای حــق بــه شــهر شناســانده شــده اســت:

)1( دسترســی بــه مزایــای زندگــی و مســئولیت هایی جهــت تســهیل دسترســی ایــن حقــوق. )2( شــفافیت، عدالــت و اثربخشــی 
در حکمروایــی شــهری )3( مشــارکت و احتــرام بــه تصمیم گیری هــای دموکراتیــک محلــی )4( بــه رســمیت شــناختن تنــوع 

.)Tayebi, 2013:89( کاهــش فقــر، محرومیــت اجتماعــی و خشــونت شــهری )اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی زندگــی و )5

1 - World Urban Forum
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


2-سـکونتگاههایغیررسـمیوچالشحقبهشـهر
در ســال 2007 بــرای اولیــن بــار در تاریــخ توســعه ی شــهری بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان در شــهرها ســاکن شــده و ایــن 
در حالــی اســت کــه ایــن رونــد، ســهم برابــری میــان کشــورهای درحال توســعه و توســعه یافته را شــامل نشــده اســت و تقریبــًا 
نزدیــک بــه 90 درصــد ایــن جمعیــت بــه مناطــق شــهری کشــورهای درحال توســعه تعلــق داشــت )ایراندوســت،13:1388(. 
ــر اســاس گــزارش هبیتــات مناطــق شــهری در 30 ســال آینــده مهم تریــن کانــون رشــد جمعیــت جهــان خواهنــد بــود و  ب
بــا ایــن افزایــش جمعیــت، برنامه ریــزان و دولت هــا در کشــورهای درحال توســعه بــا چالــش، نــرخ رشــد بــاالی فقــر مواجــه 
هســتند. ایــن دگرگونــی بــا پدیــده شــهری شــدن فقــر همــراه بــوده به طوری کــه زمانــی فقــر بیشــتر در روســتا نمایــان بــوده 
و امــروزه بــه فقــر شــهری تبدیــل گشــته اســت. بــا ایــن افزایــش فقــر و کمبــود مســکن ناشــی از آن، شــاهد شــکل گیری 
هــر چــه بیشــتر ســکونتگاه های غیررســمی هســتیم به گونــه ای کــه جمعیــت جهانــی ایــن ســکونتگاه ها تــا ســال 2020 در 
حــدود 889 میلیــون تخمیــن زده شــده اســت )Divyani,2011(. همــواره بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــده اســت کــه گســترش 
ســکونتگاه هاي فقیرنشــین چنــان  کــه در اغلــب مــوارد مرســوم شــده، تنهــا ناشــي از تحــول جمعیــت شــناختي و رشــد ناگهاني 
جمعیــت و یــا نیروهــاي طبیعــي جهانی شــدن نیســت؛ بلکــه یــک علــت اصلــي آن نتیجــه شکســت قوانیــن و سیاســت هاي 
مســکن و نظام هــای واگــذاري مســکن و نیــز سیاســت هاي شــهري و ملــي تلقــي میشــود )UN-HABITAT,2003: 5(. واقعیــت 
ایــن اســت کــه تهی دســتان تــوان و ســازوکارهای رســمی تأمیــن مســکن را در چارچــوب اســتانداردهاي رایــج شهرســازي و 
ــه رســمیت شــناخته  ــد و چــون الگوهــاي در اســتطاعت آن هــا ب برنامه ریــزي مســکن در بســیاري از کشــورهاي فقیــر ندارن
نمي شــود، راه گریزناپذیــر غیررســمي را بــر مي گزیننــد. بــه قــول جــان اف ســي ترنــر1: مســکن غیررســمي راه حــل تهیدســتان 

در جامعــه اي اســت کــه برنامه ریــزي بــراي آنــان راه حلــي نــدارد.
بســیاری از کشــورها بــا کنتــرل توســعه منطقــه ای، مدیریــت زمیــن و بازرســی ســامانمند مســکن، بــرای کنترل ســکونتگاه های 
غیررســمی کوشــش می کننــد، بااین وجــود میتــوان گفــت ســکونتگاه های غیررســمی همــواره از ویژگی هــای مداوم شهرنشــینی 
ــکونتگاه ها را در  ــن س ــد ای ــای بازتولی ــود زمینه ه ــت خ ــر ماهی ــرمایه داری بناب ــازوکار س ــت )Tsenkova,2009:8( و س اس
خــود دارد، چنانکــه هــاروی اشــاره می کنــد کــه چــون محــور نظــام ســرمایه داری انباشــت ثــروت و خلــق بازارهایــی بــرای 
گــردش مالــی و بازتولیــد هرچــه بیشــتر ثــروت اســت، شهرنشــینی و مســکن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. بــه همیــن 
علــت شهرنشــینی و مســکن محملــی بــرای ایجــاد کاالهایــی کــه ســاخت آن نــه بــرای رفــع نیازهــای فــردی و اجتماعــی 
ــه انســان از  ــن ازآنجایی ک ــد؛ بنابرای ــد ش ــد می شــوند، خواه ــی و ســودآوری تولی ــه به منظــور ایجــاد ارزش اضاف ــردم، بلک م
طریــق ســاخت شــهر بــه خلــق و بازســازی خویشــتن خویــش مبــادرت مــی ورزد، ضــروری اســت کــه شــهروندان بــا مداخلــه 
در طراحــی و برنامه ریــزی شــهری از طریــق یــک ســازمان دهی جمعــی بــه احقــاق ایــن حــق خــود جامــه عمــل پوشــانند 

)فکــری، 75:1392(.
از ایــن دیــدگاه حــق بــه شــهر حقــی جمعــی اســت کــه بایــد بــرای جلوگیــری از بــه حاشــیه رانــده شــدن گروه هــای اجتماعــی 
از جملــه فقــرا مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــی گمــان یکــی از بارزتریــن جلوه هــای بــه حاشــیه رانــده شــدن فقــرا در عرصــه 
شــهری تشــکیل ســکونتگاه های نابرخــوردار و خــارج از چارچــوب و معیارهــای قابــل قبــول شــهر اســت. لُـــه ِفور نیــز از ایــن 
جنبــه بــا تأکیــد بــر حــق شــهر آن را از حــق شــهروندی فردگرایانــه جــدا می کنــد. از نظــر او ایــن حــق حتــی مختــص بــه 
کارگــران ســاختمانی هــم نیســت، بلکــه متعلــق بــه همــه کســانی اســت کــه در فرآینــد ســاخت شــهر و اداره و رونــق آن 
ــر  ــد ب ــرای حــق شــهر تأکی ــر ماج ــه دار. به عبارت دیگ ــان خان ــا زن ــه ت ــرق فشــارقوی گرفت ــد. از تکنســین های ب ــش دارن نق
بازپس گیــری شــهر از آن "عقالنیــت بورژوایــی " اســت کــه می کوشــد شــهر را بــه محــل اصلــی انباشــت ســرمایه تبدیــل 
ــی و  ــوره چ ــل از فت ــه نق ــت )ب ــال رخ دادن اس ــازی در ح ــین س ــب حاشیه نش ــون در قال ــه هم اکن ــی ک ــان اتفاق ــد؛ هم کن

1-  John F. C. Turner

عبــاس بیگــی، 11:1391(.
ــراه اســت.  ــت هم ــتغال و مالکی ــه اش ــژه در زمین ــده غیررســمی شــدن به وی ــا پدی ــرا ب ــده شــدن فق ــیه ران ــه حاش ــد ب فراین
ــاکنان  ــه س ــت ک ــن اس ــازد، ای ــز می س ــکونتگاه ها متمای ــر س ــمی را از دیگ ــکونتگاه های غیررس ــه س ــی ک ــن ویژگ مهم تری
ایــن ســکونتگاه ها عمدتــًا فاقــد مالکیــت رســمی زمینــی هســتند کــه خانــه خــود را در آن ســاخته اند و یــا مالکیــت آن از راه 
و ســازوکارهای رســمی موجــود شــکل نگرفتــه اســت. ایــن زمیــن ممکــن اســت جــزء، زمین هــای دولتــی و عمومــی خالــی 
از ســکنه باشــد و یــا جــزء، اراضــی حاشــیه شــهرها کــه نامطلــوب و در معــرض مخاطــره؛ بنابرایــن زمانــی کــه زمیــن مولــد 
ــد، مــورد توجــه و اســتفاده حاشیه نشــینان و ســکونتگاه های  ــرار گیرن ــان آن هــا در شــهرها ق ــا مورداســتفاده صاحب نیســت ت
ــش  ــال ها پی ــه س ــد چنانک ــمی را ندارن ــرایط رس ــن ش ــوان تأمی ــرا ت ــتر فق ــد بیش ــن فراین ــرد. در ای ــرار می گی ــمی ق غیررس
ــرو به روشــنی نشــان داد کــه هزینه هــاي رســمیت شــامل هزینه هــاي  ــدو دوســوتو1 در بررســي محــالت فقیرنشــین پ هرنان
ورود بــه عرصــه رســمي و هزینه هــاي مانــدن در عرصــه رســمي چگونــه شــرایطي را بــراي فقــراي شــهري پدیــد مــي آورد 
کــه مجبورنــد از دایــره رســمیت خــارج شــوند ),De Soto( 132-139 :1989. بنابرایــن بســیاری از ســاکنان شــهری، به ویــژه 
فقــرا، ســهمی در مالکیــت و کاالیــی شــدن فضاهــای شــهری نــدارد. درواقــع، اکثــر آن هــا صاحــب زمیــن نیســتند و در نواحــی 
غیرمجــاز و غیرقانونــی ســاکن هســتند و مســئولین شــهری خواهــان بهســازی ایــن محــالت شــهری نیســتند. می تــوان گفــت 
ــت  ــرای اکثری ــای دســت نیافتنی ب ــوان روی ــاالرها اســت و به عن ــرای فن س ــت انحصــاری ب ــک فعالی ــعه ی ــزی توس برنامه ری

.)Moksnes & Melin, 2014: 54( ــد ــی می مان ــرای شــهری باق فق
در نتیجــه یکــی از مهم تریــن حقــوق بــرای فقــرای شــهری در ســکونتگاه های غیررســمی، حقــوق مالکیــت اســت. از نظــر 
لُـــه ِفور: تملــک شــامل حــق دسترســی، اشــغال و اســتفاده از فضاهــای موجــود و ایجــاد فضــای جدید برحســب نیازهــای مردم 
اســت )Tayebi, 2013:92(. فقــدان و یــا ناامنــی حقــوق مالکیــت، یــک علــت بنیادیــن فقــر، نه تنهــا در فقیرتریــن کشــورها، 
بلکــه در کشــورهای بــا درآمــد متوســط از قبیــل برزیــل، روســیه، هنــد و چیــن اســت. حقــوق مالکیــت مطمئــن، مبــادالت 
اقتصــادی را تســهیل می کنــد، اســتفاده کارا و پایــدار منابــع را مســجل می ســازد، امــکان تکامــل بازارهــای اعتبــار اثربخــش را 
ــد  ــی می کن ــود می بخشــد و شــفافیت اقتصــادی را قطع ــط کســب  و کار و فرصت هــای ســرمایه گذاری را بهب می دهــد، محی
در همیــن راســتا، فقــدان چنیــن حقوقــی، توســعه اقتصــادی را کنــد کــرده و ســد راه حکمرانــی خــوب می شــود. اگــر از دیــد 
فقــرا نــگاه کنیــم، آن هــا در وهلــه نخســت در بــه دســت آوردن دارایــی مشــکل دارنــد )دسترســی محــدود و ناعادالنــه دارنــد(. 
درجایــی کــه آن هــا دارایــی دارنــد، حقوقشــان اغلــب بــه حــد کافــی بــه رســمیت شــناخته نمی شــود )مرکــز پژوهش هــای 

مجلــس شــورای اســالمی، 1391(.
ــه شــمار  ــرای شــهرهای فقــرزده و چالــش مســکن غیررســمی ب ــه رســمیت شناخته شــدن بخشــی از راه حــل ب از ایــن رو ب
می آیــد، در واقــع آنچــه فقــرا ندارنــد، دسترســی آســان بــه ســازوکارهای مالکیــت اســت کــه بتواننــد بــه طــور قانونــی قــدرت 
بالقــوه اقتصــادی دارایی هــا آن هــا را معلــوم کنــد، بــه طــوری کــه بتوانــد آن هــا را بــرای تولیــد، تأمیــن و یــا تضمیــن ارزش 
بیشــتر در بازارهــای توســعه یافتــه مــورد اســتفاده قــرار دهــد )دوســوتو، 1385: 73(. مالکیــت رســمی بــه عنــوان وثیقــه بــرای 
دریافــت وام، یــا بــه عنــوان دارایــی بــرای مبادلــه و ســرمایه گذاری و تعییــن هویــت مکانــی بــرای فقــرا اهمیــت اقتصــادی 
درخــوری دارد، در حقیقــت مالکیــت رســمی چیــزی بیشــتر از یــک نظــام بــرای اعطــای عنــوان مالکیــت ثبــت و نقشــه برداری 
دارارایی هــا اســت. یــک ابــزار تفکــر اســت کــه دارایــی را بــه نحــوی نشــان می دهــد کــه افــکار مــردم بتوانــد آمــاده بهره گیری 

از آن بــرای تولیــد ارزش اضافــی باشــد )همــان، 1385(.
ــهری  ــزی  ش ــًا در برنامه ری ــه عموم ــد ک ــان می دهن ــات نش ــهری، مطالع ــمی ش ــای رس ــرا از عرصه ه ــذف فق ــر ح ــزون ب اف
گرایشــی بــه ســمت حــذف زنــان، کــودکان، طبقــات کارگــر، فقــرا، ســالخوردگان و به طورکلــی گروه هــای خــاص از فضاهــای 
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ــا و  ــتفاده از فضاه ــی و اس ــد در دسترس ــهروندان بای ــه ش ــد هم ــهروندی می گوی ــل ش ــه اص ــود دارد، درحالی ک ــی وج عموم
ــد  ــه همــان نســبت کــه می توان ــن فضاهــای شــهری ب ــر باشــند و بنابرای ــات شــهری دارای فرصت هــا و شــرایط براب امکان

ــری اجتماعــی هــم باشــد )شــفیعی  ــق نابراب ــی در جهــت تعمی ــد عامل ــت اجتماعــی راهگشــا باشــد می توان در توســعه عدال
ــه ِفور از طــرح حــق بــه شــهر پایــان دادن بــه دوگانگــی مرکــز/  و علیخــواه، 97:1393( کــه درواقــع یــک هــدف اصلــی لُـ
ــن دوگانگــی  ــود )Jabareen, 2014:137(. ای ــی در عرصــه شــهری ب ــر غن ــک فقی ــون و مســئله حــل نشــدنی تفکی پیرام
ــا در نواحــی شــهری تفکیــک شــده زندگــی  ــد کــه م ــوده چنانکــه اشــاره می کن ــز ب ــادی موردنظــر هــاروی نی موضــوع بنی
می کنیــم و در ســه دهــه گذشــته رویکــرد نئولیبرالــی قــدرت طبقاتــی را بــه نخبــه ثروتمنــد بازگردانــده اســت کــه نتیجــه آن 
برخــورداری واحد هــای همســایگی ثروتمنــد از خدمــات مختلــف بــوده درحالی کــه نواحــی اطــراف به وســیله ســکونتگاه های 
غیررســمی پوشــیده شــده اســت. محله هــای خودانگیختــه کــه از ویژگی هایــی همچــون مخــازن عمومــی آب، عــدم سیســتم 
فاضــالب، مســیرهای ارتباطــی نامناســب و خانه هــای اشــتراکی و... برخوردارنــد. از نظــر هــاروی مســئله دیگــر، جهــت جــذب 
ســرمایه مــازاد به وســیله ســلب مالکیــت در محــالت فقیرنشــین و بعضــًا تخریــب ایــن محــالت بــه نــام نوســازی و بهســازی 
ــز  ــد و نی ــن رون ــرای تکــرار ای ــد محــالت فقیرنشــین در مکان هــای دیگــر ب ــن نمــودن آســمان خراش ها و بازتولی و جایگزی
طبقه بنــدی کاربــری اراضــی بــر اســاس میــزان بازگشــت باالتریــن و بهتریــن کاربــرد اســت کــه وی آن را انباشــت از طریــق 
ــار منافــع خصوصــی و  ــرار گرفتــن حــق شــهر در اختی ــه ای کــه به طــور روزافــزون شــاهد ق ســلب مالکیــت می نامــد به گون

.)Harvey, 2008( ــتیم ــی هس نیمه خصوص
از نظــر لُـــه ِفور ایــن دوگانگــی و چالــش تنهــا ویژگــی کشــورهای جنــوب نیســت، بلکــه در آمریــکا نیــز ایــن رونــد فزاینــده 
وجــود دارد؛ در حالــی اقلیــت برخــورداری روبــه تقویــت دارد، در میــان اقلیت هــای گوناگــون )ســیاهان، مهاجــران تــازه وارد، 
ــازل اســت. حیف ومیــل، مصــرف بی حســاب اجبــاری و تحمیلــی برخــی از گروه هــای  کشــاورزان و غیــره( ســطح زندگــی ن
برخــوردار، نمی تواننــد فقــر جدیــد خیلــی عمیق تــر گروه هــای بســیار وســیع تری را بپوشــانند )لُـــه ِفور، 1387: 116(. لُـــه ِفور 
 Lefebvre,( معتقــد اســت کــه بــرای طبقــه کارگــر، محصــول اولیــه ســرمایه داری محــالت فقیرنشــین در کنــاره شــهر بــود
1991:316(. وی اشــاره می کنــد بــرای طبقــه ی کارگــر کــه از شــهر خلعیــد گشــته، از مرکــز بــه پیرامــون رانده شــده و بدیــن 

ترتیــب از بهتریــن دســت آورد فعالیتــش محــروم گشــته، حــق بــه شــهر دارای ثمــر و تأثیــر ویــژه ای اســت. ایــن حــق بــه وی 
ــه ِفور در کشــورهای بــزرگ صنعتــی فالکــت  به گونــه ای توأمــان، وســیله و هــدف، راه و افــق را نشــان می دهــد. از نظــر لُـ
پیشــین طبقــه کارگــر کاهــش یافتــه و در حــال ناپدیــد شــدن اســت؛ امــا مصیبتــی جدیــد فرارســیده اســت کــه بیشــترین 
تأثیــر را بــر زحمتکشــان دارد، بــدون آنکــه دیگــر قشــرها و طبقــات را مصــون گــذارد و آن وضــع نامطلــوب ســکنیگزینی اســت 
کــه پیــروی یــک زندگــی روزمــره  )توســط یــک جامعــه ی دیوان ســاالر بــرای مصــرف جمعــی( ســازمان یافتــه اســت. بــرای 
کســانی کــه هنــوز در موجودیــت طبقاتــی اش تردیــد دارنــد، آنچــه طبقــه کارگــر را در واقعیــت تعریــف می نمایــد، جداســازی 

و مصیبــت ســکنیگزیدن اســت )لُـــه ِفور، 21:1389(.
بــر ایــن اســاس اســت کــه سیاســت ها و اقدامــات مطرح شــده به عنــوان پلــی میــان شــکاف بیــن بخــش رســمی و غیررســمی 
شــهر دارای رویکردهــای متفاوتــی بــوده اســت: پــس از غلبــه بــر اســتراتژی دفــع )خــروج اجبــاری( از طریــق ریشــه کن نمودن 
محــالت فقیرنشــین در طــول اوایــل دهــه 1960، آگاهــی از نیازهــا و پتانســیل ســاکنان مناطــق غیررســمی – کــه از ســوی 
نویســندگانی ماننــد جــان ترنــر، کالیــن وارد، چارلــز آبرامــز، حســن فتحــی و یــا ویلیــام مانگیــن مطرح شــده - تغییــر بــه ســمت 
ــه ِفور  ــه شــهر لُـ ــی همچــون حــق ب ــوان ایده های ــه اســاس آن را می ت ــرارداد ک ــر را مدنظــر ق ــع و فراگی سیاســت های جام
دانســت )Fernandes, 2012:4(. حــق بــه شــهر لُـــه ِفور بــرای مــا ابــزار تحلیلــی و رویکردهــای محسوســی در ارتبــاط بــا 
ســکونتگاه های غیررســمی امــروزی فراهــم کــرد. درواقــع لُـــه ِفور خواهــان شــناخت تضادهایــی اســت کــه زندگــی غیررســمی 
بــه همــراه دارد )Huchzermeyer, 2014:15(. نظریه پــردازی اولیــه لُـــه ِفور از محــالت فقیرنشــین )Slum( یا ســکونتگاه های 

غیررســمی آن هــا را به عنــوان فضاهایــی می نگــرد کــه بــرای ســاکنان آن ارزش اســتفاده از زمیــن پیــش از ارزش معامالتــی 
آن اهمیــت داشــته و مجبــور بــه تولیــد و تخصیــص فــرم فضایــی هســتند کــه دولــت ســرمایه داری بــر آن هــا دیکتــه کــرده 
اســت )Fawaz, 2009:827(. لُـــه ِفور اســتدالل کــرد کــه "محلــه فقیرنشــین یــا اصــالم" تجســم فیزیکــی حــق بــه شــهر 
ــد کــه حضــور و شــیوه های فضایی شــان در  ــن محله هــا تصــور می کنن ــا کــه ســاکنان در ای ــن معن ــه ای ــد. ب را در نظــر دارن
مســیری جــدای از هنجارهــای فضاســازی اجتماعــی دیکتــه شــده بــازار و حکومــت اســت. اگرچــه ایــن نگــرش از اصــالم 
کامــاًل صحیــح و درســت نیســت به گونــه ای کــه پژوهش هــای بیــش از ســه دهــه گذشــته نشــان می دهــد کــه تولیــد مســکن 
غیررســمی هرگــز به طــور کامــل در خــارج از چارچــوب ســرمایه داری بــازار زمیــن و یــا مقــررات دولــت اتفــاق نمی افتــد بلکــه 
ــاکنان  ــوده و س ــگان نب ــن رای ــد اکتســاب زمی ــر، فرآین ــد. به عبارت دیگ ــا روی می ده ــا آن ه ــره مســتقیم ب ــه و مذاک در رابط

.)Fawaz, 2009:832( ایــن ســکونتگاه ها همــواره بایــد مبالغــی را بــرای دسترســی بــه زمیــن و ســکونت پرداخــت نماینــد
Huchzer-( شــهرهای بــدون اصــالم" نمی تواند ترویــج پیــدا کنــد "  مفهــوم حــق بــه شــهر بــدون بــه چالــش کشــیدن قاعــده

meyer, 2013:6( و در ایــن راســتا بهســازی ســکونتگاه های غیررســمی می توانــد به عنــوان پیشــبرد چنیــن حقــی و تجدیــد 

حــس زندگــی شــهری در نظــر گرفتــه شــود )Vincent, 2011:39(. بــه همیــن دلیــل هــم بخــش عمــده ای از نوشــتگان و 
توصیه هــای نهادهــای زیرمجموعــه ســازمان ملــل در دو دهــه گذشــته بــه حــذف ســکونتگاه های فقیرنشــین و رویکردهــای 

فراگیــر در ایــن راســتا و تحقــق شــعار شــهر بــدون اصــالم تخصیــص یافتــه اســت.
در مجمــوع حــق بــه شــهر بــه حمایــت از حــق ســاکنان ســکونتگاه های غیررســمی جهــت دسترســی بــه خدمــات عمومــی 
همچــون آب و بــرق و... بــدون در نظــر گرفتــن مــوارد نقــض حقــوق مالکیــت و یــا قوانیــن شــهری و مقــررات ســاختمانی 
ــرد  ــه ک ــهری توج ــترده تر ش ــای گس ــا بازاره ــا ب ــازی آن ه ــکونتگاه ها و یکپارچه س ــه س ــه این گون ــیدن ب ــم بخش ــز نظ و نی
)Fawaz, 2009:831( و می تــوان گفــت کــه حقــوق مالکیــت قانونــی، دسترســی به مســکن قابل اســتطاعت و زیرســاخت های 

شــهری، تحــول، برابــری اجتماعــی، آمــوزش، نظــم دهــی بــه ســکونت گاه غیررســمی تجلــی این گونــه حقــوق اجتماعــات 
ــهر  ــی در ش ــوان پل ــر به عن ــه های معاص ــد در اندیش ــهر می توان ــه ش ــق ب ــًا ح ــت )Barrera & Silvina,2010( و نهایت اس
تقســیم شــده مدنظــر قــرار گیــرد )Vincent, 2011:99(. در ایــن زمینــه مشــارکت در اجتمــاع محلــی بســیار مــورد تاکیــد 
ــده اصــول  ــات بهســازی نقض کنن ــال ســاکنان ســکونتگاه های غیررســمی، اقدام ــدون مشــارکت فع ــه چنانکــه ب ــرار گرفت ق

.)Jordhus-Lier, 2013:4( منــدرج در منشــور جهانــی حــق بــه شــهر اســت
از نظــر مایــک دیویــس1 شــکل گیــری مســاکن غیررســمی نوعــی احقــاق حــق بــه شــهر از ســوی فقراســت، چنانکــه "فقــرا 
 Davis 2006,( "مشــتاقانه حــق بــه شــهر خــود را اظهــار می کننــد، حتــی اگــر بــه معنــی کلبــه ای در حاشــیه شــهر باشــد
55(. در ایــن زمینــه، دیویــس تأکیــد می کنــد کــه مســئله حــق بــه مســکن پایــدار و امــن نیســت بلکــه موضــوع عمیق تــر 

اســت و اینکــه شــهروندی فقیرتریــن ســاکنان در شــهرها پذیرفتــه نشــده و حتــی انــکار شــده اســت )Davis, 2006( و لُـــه ِفور 
ــد  ــردازد کــه شــهروند را بای ــه تبییــن ایــن موضــوع می پ ــه شــهر خــود ب ــه حــق ب ــر مفهــوم ســکونت در نظری ــد ب ــا تأکی ب
ــرای ســاکن در محــالت  ــا شــهروند دانســتن فق ــتا می بایســت ب ــن راس ــه در شــهر ســاکن اســت و در ای ــم ک کســی بدانی
ــن قشــر آســیب پذیر را در  ــدام کــرد و ای ــه ســکونتگاه ها اق ــه بهســازی و توانمندســازی این گون فرودســت شــهری نســبت ب
ــد بــرای تصــور  برنامه ریزی هــا مدنظــر قــرارداد. چنیــن اســتدالل می شــود کــه حــق بــه شــهر، فراهم کننــده ســاختاری مول
مجــدد مفهــوم شــهروندی و راهنمــای سیاســت عمومــی و اقــدام مردمــی جهــت اطمینــان از ســاخت مســکن مناســب و کافــی 
بــرای فقــرای شــهری و افــراد بــه حاشــیه رانده شــده اســت )Mahmud, 2011:5(. در ایــن راســتا برنامه ریــزان و حامیــان 
ــن  ــط قــدرت مابی ــا شــناخت رواب ــه ب ــزی رســمی ســاختار قــدرت، البت ــد خــارج از برنامه ری ــز می توانن ــزی نی عمــل برنامه ری
بخــش عمومــی و خصوصــی، جهــت مطالبــه خواســته های بــه حاشــیه رفتــه اجتماعــات محلــی محــروم بــر مبنــای حــق بــه 
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شــهر نقــش ایفــا کننــد و رســانه های اجتماعــی می تواننــد در ایــن فرآینــد تســهیل کننده باشــند )Tayebi, 2013:93(. روشــن 
اســت کــه تأمیــن حــق بــه شــهر فقــرا بــه تأمیــن مســکن ختــم نمی شــود بلکــه بســیار فراتــر از آن اســت. چنانکــه زاراتــه در 
مقالــه ای تحــت عنــوان "حــق بــه شــهر: منازعه هــا و پیشــنهاد هایی بــرای اصــالح شــهر" شــش اصــل راهبــردی حــق بــه 
شــهر را برمی شــمرد: )1( اجــرای کامــل حقــوق بشــر در شــهر؛ )2( عملکــرد اجتماعــی شــهر، زمیــن و دارایــی؛ )3( مدیریــت 
دموکراتیــک شــهر؛ )4( تولیــد دموکراتیــک شــهر؛ )5( مدیریــت پاســخگو و پایــدار )طبیعــی، میــراث عمومــی و منابــع انــرژی( 
.)Moksnes & Melin, 2014:41 - 43( دموکراتیــک و عادالنــه از شــهر )شــهر و اطــراف آن و )6( برخــورداری )لــذت بــردن

حــق بــه شــهر بــرای فقــرای شــهری در چنــد دهــه گذشــته آغــازگاه بســیاری از جنبش هــای اجتماعــی بــوده کــه برخــی 
ــا دســتاوردهای درخــوری همــراه بــوده اســت. در واقــع حــق بــه شــهر ســاختار مفیــدی را بــرای جنبش هــای شــهری در  ب
تمامــی کشــورها بــه نفــع ســاکنان فقیــر شــهری ایجــاد می کنــد و معتقــد بــه حــق ذاتــی آن هــا بــه ســرپناه و بــه رســمیت 
ــه مشــارکت در تصمیم گیری هــا اســت  ــز حــق ب ــت و نی ــی ســکونتگاه های فقیرنشــین به وســیله دول شــناختن ازلحــاظ قانون
)Scott, 2010:31(. بســیاری از حامیــان کنونــی حــق بــه شــهر، آن را به عنــوان خواســته ای بــرای احتــرام بــه حقــوق بشــر 

 Vogiazides, 2012:( شــناخته شــده تــا همچــون تقاضایــی بــرای تحــول اجتماعــی موردنظــر لُـــه ِفور مدنظــر قــرار می دهنــد
36(. هــاروی معتقــد بــه تبدیــل حــق بــه شــهر بــه هــدف اول مبــارزات سیاســی و خواســته نخســت جنبش هــای اجتماعــی 

اســت. از نظــر وی، در ایــن راســتا جنبش هــای اجتماعــی، قــدرت و نفــوذ کافــی را نداشــته و بایســتی حــق شــهر را به عنــوان 
آرمــان سیاســی و شــعار کار انتخــاب کنیــم و دموکراتیــزه کــردن ایــن حــق و ســاخت یــک جنبــش اجتماعــی گســترده بــرای 
تقویــت قــدرت آن ضــروری اســت. وی تأییــد می کنــد کــه هنگامی کــه لُـــه ِفور تأکیــد داشــت کــه انقــالب بایــد بــه معنــای 
.)Harvey, 2008:40( واقعــی کلمــه شــهری باشــد یــا اصــاًل صــورت نگیــرد، در وســیع ترین مفهــوم آن دوره، حــق بــا او بــود

3-سکونتگاههایخودانگیختهشـهریدرایران
ســکونت گاه های خودانگیختــه  یــا بــه اصطــالح رایــج غیررســمی در حقیقــت بازتــاب فضایــی – کالبــدی نارســایی و ناکارآمدی 
در ســاختار و نظــام اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی موجــود می باشــد کــه علــل مختلفــی در شــکل گیری آن نقــش دارنــد، 
ــدی  ــار ناکارآم ــکن در کن ــای مس ــادی، تقاض ــاختار اقتص ــام کالن و س ــری در نظ ــد نابراب ــت، رش ــده جمعی ــد فزاین مانندرش
ــژه در طرح هــای  ــه وی ــر ب ــررات انعطــاف ناپذی ــط و مق ــن در شــهرها، ضواب ــودن قیمــت زمی ــاال ب ــن مســکن، ب نظــام تأمی
ــن  ــزی. ای ــد در برنامه ری ــار کم درآم ــن اقش ــر نگرفت ــتی، در نظ ــای زیس ــات در فضاه ــر امکان ــع نابراب ــهری، توزی ــعه ش توس
ســکونت گاه های نامتعــارف و خودانگیختــه در درون یــا مجــاور شــهرهای بــزرگ به ســرعت ایجادشــده و رشــد یافته انــد، ایــن 
رشــد بیشــتر شــتابان عــالوه بــر عــدم تأمیــن فضاهــای عمومــی موردنیــاز و زیرســاخت های شــهری الزم، گسســت کالبــدی 
آن هــا بــا محــالت و شــهرهای هم جــوار را در عیــن پیوســتگی عملکــردی ســبب شــده اســت. کیفیــت بســیار پاییــن محیــط 
زندگــی ویژگــی عمومــی ایــن سکونتگاه هاســت و از ســوی دیگــر ایــن ســکونت گاه ها نوعــی جدایی گزینــی فضایــی پیشــه 
کرده انــد. کانون هــای زیســتی خودانگیختــه بــا مســائل اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و معضــالت شــدید کالبــدی مواجــه 
اســت و درواقــع ویژگی هــای منحصربه فــرد خــود را دارد. در راهکارهــای نویــن ارائه شــده در راســتان بهبــود وضعیــت ایــن 
اســکان ها، تأکیــد ویــژه ای بــر مشــارکت اجتماعــی ســاکنین و یکپارچگــی فضایــی شــهر بــا ایــن ســکونتگاه ها شــده اســت.
ــعه  ــای توس ــی و طرح ه ــای عمران ــهری در برنامه ه ــای ش ــًا کم درآمده ــران غالب ــته در ای ــه گذش ــد ده ــزی چن در برنامه ری
ــرای  ــهری ب ــت ش ــالش مدیری ــترین ت ــته اند. بیش ــی نداش ــکن جایگاه ــاد و مس ــرد و کالن اقتص ــای خ ــهری و برنامه ه ش
رفــع مشــکل اســکان غیررســمی از طریــق ممانعــت از خانه ســازی و گاه و بــی گاه تخریــب مســاکن صــورت گرفتــه اســت.

ــز  ــوه مســکن هرگ ــی از تقاضــای بالق ــه بخــش مهم ــردد ک ــازی ســبب می گ ــن و مســکن و رشــد بورس ب کاال شــدن زمی
ــي  ــراد اعــم از مهاجــران و ســاکنان بومــی شــهر کــه توانای ــان، بیشــتر اف ــن می ــد. در ای ــدا نکن امــکان بالفعــل شــدن را پی
مالــي و اقتصــادي اســتقرار و ســکونت در محــدوده رســمي شــهر و پرداخــت هزینــه مســکن و اقامــت در محــدوده قانونــي 

ــهرها  ــمی در ش ــکونتگاه های غیررس ــه س ــزرگ ب ــهرهاي ب ــژه در ش ــود به وی ــرپناه خ ــن س ــراي تأمی ــتند، ب ــهرها را نداش ش
روي می آوردنــد. خبرهــای رســمی حاکــی از وجــود 11 میلیــون حاشــیه نشــین در ایــران اســت امــا گزارش هــای غیرســمی 
ــواز  ــران، مشــهد، اه ــه ته ــر کالنشــهر ها از جمل ــه اکث ــی ک ــد. معضل ــرآورد می کنن ــز ب ــر نی ــون نف ــا 15 میلی ــار را ت ــن آم ای
و ... و حتــی شــهرهایی مثــل ســنندج بــا آن درگیــر هســتند و بنــا بــر اعــالم ســازمان بهزیســتی در 77 نقطــه کشــور 850 
ســکونتگاه غیررســمی شناســایی شــده  اســت )ســادات گوشــه، 1394( کــه اگــر نســبت بــه ســاماندهی کالبــدی، توانمندســازی 
ــترش  ــاهد گس ــده ش ــرد در آین ــورت نگی ــی ص ــی و اجرای ــات اساس ــکونتگاه ها اقدام ــن س ــد ای ــگیری رش ــاکنان و پیش س
ــا دیگــر  ــران از بســیاری جهــات ب ــود. البتــه ســکونتگاه های غیررســمی در ای بیــش از پیــش ایــن ســکونت گاه ها خواهیــم ب
ــر  ــت مسکنشــان بهت ــر و کیفی ــکونتگاه ها، کوچک ت ــن س ــی ای ــعت کل ــوده اســت. وس ــاوت ب ــعه متف کشــورهای درحال توس
بــوده، ســرپناه های بــی دوام ماننــد کلبه هــا، چادرهــا، حصیرآبادهــا و خانه هــای فاقــد ســقف درصــد ناچیــزی از کل واحدهــای 
مســکونی را شــامل می شــوند. در کشــور مــا، اســکان غیررســمي بــا رشــدي ســریع تر از رشــد شهرنشــیني بــه تعبیــري رســمي 

ــوده اســت. ــل انقــالب، مواجــه ب ــژه در اوای به وی
فقــدان مســکن موجــب پیدایــش پدیده هــای نابهنجــار اجتماعــی نظیــر خیابــان خوابی، زاغه نشــینی و گســترش ســکونتگاه های 
غیررســمی و معضــالت حادتــری ماننــد تکــدی گــری اســت. امــروزه یکــی از دغدغه هــای فکــری برنامــه ریــزان، به خصــوص 
ــرای بی خانمان هــا و خانوارهــای کم درآمــد شــهری )مســکن در اســتطاعت(  در کشــورهای درحال توســعه، تأمیــن مســکن ب
ــه افزایــش اســت. دولــت درزمینــه ی تأمیــن مســکن گروه هــای کم درآمــد  اســت کــه متأســفانه تعــداد آن هــا هرســال رو ب
سیاســت های مختلفــی را مدنظــر قــرار داده کــه هــر یــک بــه دالیلــی همچــون ضوابــط و مقــررات دســت وپا گیــر، بروکراســی 
شــدید اداری، نوســانات قیمــت زمیــن، عــدم شــفافیت، وجــود ســوداگران، عــدم اجــرای صحیــح سیاســت ها و ... بــه نحــوی بــا 
شکســت مواجــه شــده اســت. از طــرف دیگــر یکــی از عواملــی کــه تأمیــن مســکن را در شــهرهای کشــورمان دچــار مشــکل 
کــرده، نحــوه مصــرف مســکن اســت. به عبارت دیگــر درحالی کــه تعــداد زیــادی از جمعیــت شهرنشــین فاقــد مســکن هســتند، 
ــا متــراژ وســیع زندگــی می کننــد کــه برخــی از قســمت های آن ممکــن اســت، اصــاًل  برخــی از شــهروندان در خانه هایــی ب
مورداســتفاده قــرار نگیــرد. پــس ضــرورت دارد کــه در الگــوی مصــرف مســکن در شــهرها تغییراتــی صــورت گیــرد. ازجملــه 
ــع در  ــًا مهم تریــن مان ــود، ایــن کــه به ســوی کوچک ســازی گام برداریــم و نهایت ــر خواهــد ب راهکارهایــی کــه در اینجــا مؤث
حــل مســئله مســکن، قیمــت زمیــن اســت. همچنیــن مســئله بورس بــازی روی زمیــن ســبب شــده کــه ســرمایه های زیــادی 
ــری از شــهروندان، از داشــتن مســکن مناســب و در اســتطاعت محــروم  ــًا جمــع کثی ــب شــود و نهایت ــن جل ــه ســمت زمی ب
بماننــد. در کنــار ایــن مــوارد در نظــر گرفتــن مســکن به عنــوان کاالیــی ســرمایه ای و بی توجهــی و نظــارت نامناســب نســبت 

بــه واحدهــای مســکونی خالــی و زمین هــای باقابلیــت توســعه مجــدد در شــهرها بــر مشــکالت افــزوده اســت.
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جدول شماره 3- رویکردهای اصلی برای حل پدیده اسکان غیررسمی و مسکن در ایران
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مأخذ: )ایراندوست، 1388: 182(

درواقــع رشــد پدیــده فقــر شــهری و عمیق تــر شــدن شــکاف طبقاتــی در شــهرهای بــزرگ باعــث شــده اســت کــه گروه هــای 
کم درآمــد در قالــب اجتماعــات محلــی در فضاهــای جغرافیایــی خــاص شــکل گیرنــد کــه از رونــد کلــی توســعه برکنــار مانــده 
ــه حاشــیه رانده شــده هســتند. ایــن گروه هــا عمومــًا از مهاجــران و بعضــًا شهرنشــینان باســابقه هســتند کــه  و به اصطــالح ب
بــه امیــد ارتقــا و بهبــود زندگــی، گام درراهــی دراز نهاده انــد و بــا پذیــرش خطرهــا و شــرایط نامناســب مســکن و کار در بــازار 
غیررســمی بــا تــالش فــراوان در پــی جبــران ناتوانــی خــود در تأمیــن رســمی نیازهــای خــود هســتند تــا از ایــن راه بقــای 

خــود را در شــهر تضمیــن کننــد.
ــن  ــازد، ای ــز می س ــکونتگاه ها متمای ــر س ــمی را از دیگ ــکونتگاه های غیررس ــه س ــی ک ــن ویژگ ــر، مهم تری ــوی دیگ ــا از س ام
ــه خــود را در آن ســاخته اند.  ــد مالکیــت رســمی زمینــی هســتند کــه خان ــًا فاق اســت کــه ســاکنان ایــن ســکونتگاه ها عمدت
ــا جــزء، اراضــی حاشــیه شــهرها باشــد  ــی از ســکنه و ی ایــن زمیــن ممکــن اســت جــزء، زمین هــای دولتــی و عمومــی خال
کــه نامطلــوب و در معــرض مخاطــره هســتند ماننــد زمین هــای باتالقــی، ســیل گیــر و... قــرار داشــته باشــد؛ بنابرایــن زمانــی 
کــه زمیــن مولــد نیســت تــا مــورد اســتفاده صاحبــان آن هــا در شــهرها قــرار گیــرد، موردتوجــه و اســتفاده حاشیه نشــینان و 

ــرد. ــرار می گی ــمی ق ــکونتگاه های غیررس س

4-اقداماتقـانونیدرراسـتایتحققحقبهشـهرساکنانسـکونتگاههایخودانگیخته
شـهریدرایران

مفهوم حق به شـهر لُــه ِفور که به عنوان شـکل جدیدی از حقوق شـهروندی )حق شـهروندی شـهری و مطالبه حقوق گروهی( 
مطرح شـده کـه مبتنـی بر اشـتراک در سـکونت گاه اسـت و وجه فضایـی و اجتماعی شـهر را باهم مدنظـر دارد، بیـش از آنکه بر 
اسـاس عضویت در اجتماع سیاسـي باشـد بر حق تخصیص فضا براي سـاکنان شـهر و مشـارکت آنان در تولید فضای شـهری 
تأکیـد دارد و جایـگاه شهرنشـینان را به عنـوان افـرادی که زندگـي روزمره ی آن ها خلق کننده حیات شـهری اسـت، ارتقا می دهد. 
افـرادی کـه می بایسـت بـر فضـا کنترل داشـته باشـند. مسـئله دیگر حـق تولیـد فضای شـهری جهت افزایـش ارزش اسـتفاده 
فضـا صرف نظـر از ارزش مبادلـه ای آن اسـت. بـا توجـه به موارد ذکرشـده و تطبیـق آن با روند رشـد سـکونت های خودانگیخته 
شـهری در اطـراف شـهرها به ویژه کالن شـهرها که فرصت های شـغلی و امکانات بیشـتر اسـت، سـاکنین آن بـه دالیل مختلف 
همچـون نداشـتن تـوان مالی، رشـد سـرمایه داری و بورژوازی مسـتغالت در شـهرها، ضوابط سـخت گیرانه طرح هـای تفصیلی و 
مقـررات ساخت وسـاز بـه همـراه روندهـای هزینه بـر اخـذ پروانه سـاختمانی، عـدم توجه به اقشـار مختلـف و مشـارکت آن ها در 
طرح هـای توسـعه بـا توجـه به نظـام تمرکزگـرا و باال بـه پایین و ... افـراد مجبـور در اراضـی غیرقانونی و تصرفی سـکونت کنند 
و هـم از حـق تملـک و تخصیـص فضا و هم مشـارکت مدنظر لُــه ِفور محروم هسـتند، افـراد به صورت جداگانه و در مسـیرهای 
غیرقانونـی و البتـه باالجبـار فضـای زندگـی مدنظـر خـود را تولیـد کرده که مشـکالتی را هـم برای شـهرها ایجاد کرده اسـت. 
در همیـن راسـتا قوانینـی و اقدامـات مختلفـی جهـت بهبود وضعیـت این گونـه سـکونت گاه هایی از اوایل انقالب تاکنـون مدنظر 

قرارگرفتـه اسـت کـه در زیـر به برخـی از مهم تریـن این قوانین و اقدامات آورده شـده اسـت.
اصـل 31 قانـون اساسـی بـا صراحـت حق برخورداری از مسـکن متناسـب بـا نیاز را برای هـر فرد و خانـواده ایرانی مـورد تأکید 
قـرار داده اسـت و دولـت را موظـف کـرده اسـت کـه بـا رعایت اولویـت برای آن هـا کـه نیازمندترند زمینـه اجرایی ایـن اصل را 

فراهـم کند.
سـند چشـم انداز توسـعه کشـور؛ تـالش در جهت ایجـاد فرصت های برابر و ارتقای سـطح شـاخص ها در زمینه هـای مختلف   

آموزشـی، بهداشـتی، اقتصادی و ... در راسـتای تحقـق عدالت اجتماعی
در مورخـه 10/ 58/9 شـورای انقـالب بـا تصویـب قانونـی به وزارت مسـکن و شهرسـازی )سـابق( اختیـار داد تا بـا رعایت   
مقـررات ثبتـی و شـهرداری و طـرح تفصیلـی، از اراضـی مـوات شـهری تفکیـک و بـه مسـتضعفان واجد شـرایط واگـذار نماید.
در 24 / 1/ 59 قانـون دیگـری توسـط شـورای انقـالب تصویـب شـد کـه بـه وزارت مسـکن و شهرسـازی اجـازه داد تـا از   
واحدهـای مسـکونی خالـی کـه بـدون جهت خالی اسـت و آماده اجاره و فروش اسـت، جهت اسـکان موقت سـاکنین گودها 

و زاغه هـا و آن دسـته از افـراد کـه محـل سکونتشـان بـرای زندگـی امن نیسـت، اسـتفاده کند.
قانـون تملـک اراضـی مـوات )1358( قانـون اراضـی شـهری )1361( و بـه دنبـال آن قانـون زمیـن شـهری )1366( باعث   
شـد کـه از یک سـو اراضـی تملـک شـده دولت افزایـش یاید و از سـوی دیگـر عرضه زمیـن توسـط مالـکان افزایش یافته و 

درنتیجـه قیمـت زمین کاهـش یابد.
بـه نوعـی مـی تـوان عمده تریـن قانون که بـه حمایـت از مسـکن کم درآمدها مربوط می شـود را قانـون تهیه مسـکن برای   

افـراد کم درآمـد« دانسـت کـه در سـال 1372 به تصویب مجلس شـورای اسـالمی رسـید.
پس از سـال ها نادیده گرفتن واقعیت سـکونتگاه های غیررسـمی در شـهرهای ایران از نگاه رسـمی، تدوین سندراهبردي  
سـاماندهیوتوانمندسـازينواحینابسـامانشهريدرایران در سـال 1382 را می توان نخستین و جامع ترین 

تالش مدیریت کالن کشـور برای اتخاذ سیاسـت منسـجم و هماهنگ در این زمینه دانسـت.
دربرنامـهسـومتوسـعهاقتصـادیاجتماعیکشـوربخشمسـکن بـا رویکـرد ویژه بـه مسـکن کم درآمدها   
سیاسـت های راهبـردی همـراه بـود کـه حول ایجـاد امنیـت سـرمایه گذاری، حمایـت از تولیدکننـدگان واحدهای مسـکونی 
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کوچـک و مجتمـع سـازی و انبوه سـازی، حمایـت از تشـکل های صنفی و مؤسسـات مالی در راسـتای تأمین مسـکن اقشـار 
کم درآمـد و آسـیب پذیر و تقویـت نهادهـای محلـی در امـر برنامه ریـزی مسـکن بود.

ماده30برنامهچهارمتوسـعه؛سـاماندهیبافتهایحاشـیهاي درشـهرهای کشـور با رویکرد توانمندسـازی   
سـاکنین ایـن بافت ها.

مـاده172برنامـهپنجـمتوسـعه؛درنظرگرفتـناقداماتی به منظـور ارتقاء شـرایط محیطـی پایـدار و فراگیر   
سـاکنان مناطـق حاشیه نشـین از مزایـاي شهرنشـینی و پیشـنگري و پیشـگیري از ایجـاد سـکونتگاه های غیرمجـاز توسـط 

دولت.
مصوبـاتهیئتوزیـرانراجعبـهواگذاريانشـعاب آب، برق، گاز و تلفن به سـاکنین حاشـیه شـهرهاي کشـور   

)سـکونتگاه های غیررسـمي( و جمـع آوری انشـعاب غیرمجاز مـورخ 87/1/25
قانونحمایتازاحیاء،بهسازیونوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 

سـندملیراهبردیاحیاءبهسـازیونوسـازیوتوانمندسـازیبافتهایفرسـودهوناکارآمدشهری؛  
ایـنسـندمرجعتعاریفمشـترک،اهداف،اصـول،راهبردهاوسیاسـتهايدولتجمهورياسـالمي
ایران در زمینه احیاء، بهسـازي و نوسـازي شـهري و سـاماندهي سـکونت گاه هاي غیررسـمي و توانمندسـازي سـاکنان در 
قالـب دو دسـته تدابیـر پیشـگیرانه و تدابیـر مربـوط بـه فراینـد بازآفرینـي پایـدار محدوده هـا و محله هاي هـدف برنامه هاي 
احیاء، نوسـازي و بهسـازي شـهري می باشـد که در جلسـه 1393/6/16 توسـط هیئت وزیران مصوب و در تاریخ 1393/7/2 

ابالغ شـد.
سیاسـتهایکلـیبرنامهششـمتوسـعهازسـویمقاممعظـمرهبـری در تیرمـاه 1394 ابالغ شـد که در   
سـرفصل "امـور اجتماعـی" بـر توانمند سـازی و خوداتکائـی اقشـار و گروه هـای محـروم در برنامه هـای مربـوط بـه رفـاه و 
تأمیـن اجتماعـی و  سامان بخشـی مناطـق حاشیه نشـین و پیشـگیری و کنتـرل ناهنجاری هـای عمومـی ناشـی از آن تأکید 

شـده است.
به طورکلـی بـا مـروری بـر قوانیـن وضع شـده مربـوط بـه مسـکن می تـوان خـأ قوانیـن یـا نارسـایی قوانین موجـود در بـرآورد 
نیـاز مسـکن محرومـان و کم درآمدهـای شـهری از یک سـو و سـاماندهی سـکونتگاه های غیررسـمی از سـوی دیگـر مشـاهده 
کـرد. روشـن اسـت کـه آنچـه در برنامه هـای عمرانـی در مـورد مسـکن فقـرا آمـده تحقق نیافته اسـت؛ شـاید مهم تریـن عامل 
در عـدم دسـت یابی برنامه هـای عمرانـی بـه اهـداف موردنظر مشـخص نبـودن گروه های هـدف اسـت. چنانکه در اغلـب موارد 
طرح هـای انبوه سـازی مسـکن اجتماعـی و اسـتیجاری غالبـًا دهک هـای پایین از شـمول دسـتورالعمل ها خـارج بوده انـد؛ اگرچه 
در بیشـتر قوانیـن مربـوط بـه مسـکن مسـئله توجه بـه کم درآمدها و اقشـار ضعیف گنجانده شـده اسـت امـا در این مـوارد کمتر 
جنبـه عملـی و قابلیـت اجرایـی بـه خود گرفتـه اسـت )ایراندوسـت، 1388: 185 – 176( و در مواردی هم کـه اقداماتی همچون 
مسـکن مهـر صـورت گرفتـه اسـت عـالوه بر مشـکالت فنی در اجـرا، عمـاًل میان عرضـه و تقاضا بـا توجه بـه گروه های هدف 

)اقشـار کم درآمد( تناسـبی وجـود ندارد.
از طـرف دیگـر بـا گذشـت بیش از چهار سـال از تصویب قانون حمایت از احیاء، بهسـازی و نوسـازی بافت های ناکارآمد شـهری 
کـه منجـر بـه تجربه هـای متعـدد و متنـوع درسـطح کشـور و نیـز اصـالح، تدویـن و ابـالغ قوانیـن، اسـناد و دسـتورالعمل های 
متعاقـب در زمینـه بهسـازی و نوسـازی شـهری شـده اسـت. لیکـن بـه نظر می رسـد دالیـل مختلفی از جملـه تغییـرات عوامل 
مدیریتـی، رویکردهـا و سیاسـت های مواجهـه بـا موضـوع بافت هـای ناکارآمـد شـهری و مهم تـر از همه عدم اشـراف و تسـلط 
بـه قوانیـن، مانـع از اجرایی شـدن کامل قوانین و مقررات فوق شـده اسـت )شـرکت عمران و بهسـازی شـهری ایـران، 1394(.

اما اقدامات صورت گرفته در این راستا به صورت کلی عبارت اند از: 
الف-اقداماتبرنامهریزیوبسترسازی

تهیـه شـرح خدمـات و برنامـه سـاماندهی سـکونتگاه های غیررسـمی و اقدامـات توانمند سـازی اجتماعات آن ها بـا تاکید بر   
بهسـازی شـهری  و تهیـه مطالعـات مربوطه درسـکونتگاه های غیررسـمی 91 شـهر

تهیه و تصویب برنامه سـاماندهی و توانمندسـازی سـکونتگاه های غیررسـمی در 77 شهر )62 شـهر از منابع ملی  و 15 شهر   
از منابع اسـتانی و اعتبارات سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور( در قالب 851 محله غیررسـمی با مسـاحت 52443 
هکتـار و جمعیتـی بالـغ بـر پنـج میلیـون و 900 هـزار نفر، که از ایـن تعداد محالت شناسـایی شـده، 344 محله با مسـاحت 
24318 و جمعیتـی بالـغ بـردو میلیـون و 900 هـزار نفرجهـت انجـام اقدامـات کالبـدی، اجتماعـی، فرهنگـی واقتصادی  به 
عنـوان محـالت در اولویـت اول جهت مداخله و سـاماندهی طی برنامه پنجم توسـعه اقتصادی، اجتماعـی وفرهنگی انتخاب 

شده اند.
تشکیل ستاد ملی توانمندسازی که در سال 1393 به ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری تغییر نام یافت.  

تشکیل ستادهای توانمندسازی استانی وشهرستانی و کارگروه های مربوطه  
ابـالغ سـند ملـی راهبـردی احیا، بهسـازی، نوسـازی و توانمندسـازی بافت های فرسـوده و ناکارآمد شـهری توسـط وزیر راه   

و شهرسـازی و دبیـر سـتاد ملی به اسـتانداران 
بـه منظـور ایجاد هماهنگی بین بخشـی، تفاهم نامه با سـازمان بهزیسـتی کشـور، معاونـت اجتماعی ناجـا، نهادکتابخانه های   
عمومـی، سـازمان فنـی و حرفه ای و سـازمان شـهرداری ها ودهیاری ها، انجمن مـددکاران اجتماعی ایـران، انجمن مطالعات 
زنـان ایرانـی و انجمـن جمعیـت امـام علـی )ع(، مبادله و به اسـتان ها جهت اجرا ابالغ شـده و در دسـت پیگیری واجرا اسـت.

تشکیل کارگاه های آموزشی برای معتمدین محلی شناسایی شده در سکونتگاه های غیررسمی  
تشکیل و راه اندازی هسته های مدیریت محلی  

ب-اقداماتتوانمندسـازیاجتماعیواقتصادیدرراسـتایآشـناییشـهروندانباحقوقشـهروندی و 
تشـکیل نهادهـای محلـی مرتبـط از محل طرح بهسـازی و اصالحات بخش مسـکن )پـروژه همکاری مشـترک دولت جمهوری 

اسـالمی ایران با بانـک جهانی(
آمـوزش مهارت هـای پایـه جهـت ارتقـاي وضعیـت معیشـت در سـکونتگاه هاي غیررسـمي شـهرهای بندرعبـاس، زاهدان،   

کرمانشـاه، سـنندج و تبریز
پروژه کاهش اثرات استفاده از مواد مخدر و پیشگیري از رفتارهاي پر خطر در سکونتگاه های غیررسمي شهر سنندج  

طرح تشکیل گروه های کارآفرین و آموزش بانک پذیري در سکونتگاه های غیر رسمي شهر زاهدان  
ج-اقداماتاجراییبرایتأمینخدماتشهري)خدماتروبنایيوزیربنایي(

در راسـتای مطالعـات مصـوب انجـام شـده، تاکنـون 175 پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 1030 میلیـارد ریـال درسـکونتگاه های 
غیررسـمی 24 شـهر کشـور و 75 محلـه بـا همـکاری مدیریت شـهری و مـردم در قالـب ارتقای سـرانه های خدمات شـهری از 
قبیـل پروژه هـای سـاخت و احـداث مراکز آموزشـی، بهداشـتی، فرهنگـی، فنی و حرفـه ای، ایجاد دسترسـی، احداث شـبکه های 

آب و فاضـالب، آب آشـامیدنی سـالم، روشـنایی معابـرو... انجـام گرفتـه و در حـال انجام اسـت )روسـتا، 1393(.
زمانـی جنبـش تهیدسـتان جهـت دسـتیابی بـه زندگـی مطلوب منجر به شـکل گیری انقالب اسـالمی شـد کـه در ابتدا با شـعار 
حمایـت از مسـتضعفین موجـب تصـرف سـکونتگاه ها و رشـد نامتـوازن شـهری ناشـی از عـدم برنامه ریـزی و عدم تشـکل های 
سـازمان یافته و اقدامـات فـردی و نـه جمعـی اقشـار کمدرآمـد در راسـتای تولیـد فضـا و اسـتفاده از آن مطرح شـد کـه چنانچه 
ایـن ظرفیـت به صـورت گروهـی و سـازمان یافته و بـه مسـیر درسـتی هدایـت می شـد، می توانسـت نقطـه عطفـی در دسـتیابی 
به حـق شهرنشـینی بـا مشـارکت سـاکنان و تخصیـص فضـای شـهری مدنظر هنری لُــه ِفور باشـد اما ایـن مهم تحقـق نیافت 
و در سـال های بعـد باوجـود تشـکیل سـاختاری تمرکزگـرا بـا وضـع قوانیـن مختلـف همچـون قانـون زمین شـهری رشـد این 
سـکونتگاه کنتـرل شـد و همچنیـن نگـرش سـرمایه ای بـودن زمین و مسـکن در شـهرها غالب شـد کـه نتیجه آن رانده شـدن 

اقشـار کم درآمـد به حاشـیه شـهرها بود.
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در پایـان اگـر رویکردهـای مدنظر نسـبت بـه این سـکونتگاه ها را از اوایل انقالب تاکنون در قبال مسـئله حق به شـهر به صورت 
گـذرا سـنجیده شـود بـه چنـد نکتـه باید اشـاره کرد: نخسـت اینکـه در ایـن مسـیر پرفرازونشـیب اقدامـات متفاوتی کـه برخی 
در خـالف حـق بـه شـهر همچـون دیـد منفی و بـه رسـمیت نشـناختن و تخریب و پاک سـازی ایـن سـکونتگاه ها )ماننـد محله 
خـاک سـفید در شـهر تهـران و یـا محلـه چمن در شـهر کرمانشـاه( که نـه  تنها مشـکلی را حل نکـرد بلکه با بخشـایش فضایی 
سـاکنان ایـن سـکونتگاه بـر مشـکالت افـزوده شـد و برخـی نیـز در راسـتای حق به شـهر بـوده همچون به رسـمیت شـناختن 
ایـن سـکونتگاه ها و در نظـر گرفتـن پروژه هـای توانمندسـازی شـهر نگر در شـهرهای اهـواز، کرمانشـاه، بندرعبـاس، زاهدان و 
... بـا همـکاری بانـک جهانـی در دهـه 1380 کـه البتـه متأسـفانه این همـکاری اسـتمرار پیدا نکرد، صـورت گرفته اسـت. نکته 
دیگـر اینکـه هرچـه در اسـناد، آیین نامه هـا، قوانیـن و مقـررات بر حق شهرنشـینی سـکونتگاه های غیررسـمی گام های اساسـی 
و خوبـی برداشته شـده اسـت امـا در عمل بهسـازی، سـاماندهی و طرح هـای توانمندسـازی سـکونت گاه ها اکثراً بدون مشـارکت 

فعـال سـاکنان بـوده و به سـطح اقدامـات صرفـًا کالبدی تقلیـل یافته کـه نیازمند تجدیدنظر اسـت.
نکتـه قابـل توجـه که در راسـتای دسـتیابی به حق به شـهر فقرا در سـطوح مختلف کشـور نادیده گرفته شـده نبـود فراگیری در 
تهیـه و اجرای طرح های توسـعه شـهری اسـت؛ در تهیـه طرح های جامـع و به دنبال آن تفصیلی شـهری همواره اسـتانداردهای 
بسـیار باالیـی بـدون توجـه بـه اختالفـات طبقاتـی و تـوان دسترسـی و توان پذیـری زمیـن و مسـکن در نظـر گرفته می شـود. 
ایـن اسـتانداردها خـود یکـی از عوامـل تشـدید کننده ایـن فضاسـت. نظـام برنامه ریـزی مـا بـر تهیـه طرح هایی بـرای تک تک 
نقـاط، بـدون دیـدگاه منطقـه نگـر متمرکـز بود که باعث می شـود نـگاه برنامه ریزی معطوف به تمامی اقشـار نباشـد و بخشـی از 
اقشـار از دایـره برنامه ریـزی کنـار گذاشـته شـوند. برآوردهـای در طرح جامع، نشـان داد از سـال 84 به این طـرف، حداقل میزان 
حاشیه نشـین ها 30درصـد افزایـش پیداکـرده اسـت. بـازار مسـتغالت و حاکمیـت سـرمایه های سـوداگرانه در بـازار مسـتغالت، 
به خصـوص بـازار زمیـن و ورود قدرت هـای انحصـاری ماننـد شـهرداری ها و شـرکت های شـبه دولتی مثـل برخـی بانک هـای 
شـبه دولتی کـه اسـما خصوصـی  هسـتند، باعث افزایش شـدید قیمـت می شـود و درنتیجه، منجر به پرت شـدن بخـش زیادی از 
اقشـار کم درآمـد بـه بیرون از بازار رسـمی و شـکل گیری یک بازار غیررسـمی می شـود )یزدانـی، 1394(. ضوابـط تفکیک زمین 
مطابـق اسـتانداردهای طراحـی متعـارف موجـب عرضـه قطعـات بـزرگ زمین می شـود. متأسـفانه هنوز هـم طرح هـای جامع و 
طرح هـای تفصیلـی ضوابـط تفکیـک را در متـراژ بـاال پیشـنهاد می دهنـد )130 متـر و 150 متـر( در صورتـی اقشـار کم درآمـد 
تـوان در اختیـار داشـتن و تملـک زمیـن را بـا چنیـن ضوابطـی ندارنـد و نمی توانند همچنیـن ضوابطـی را رعایت کننـد. در حال 
حاضـر متوسـط متـراژ در سـکونتگاه های غیررسـمی بیـن 75 تـا 80 متر اسـت؛ یعنـی کمتر از 100 متر اسـت. لـذا در طرح های 
توسـعه شـهری توجهی به میزان اسـتطاعت گروه های فقیر در این رابطه نمی شـود )روسـتا، 1388(. این چالش رشـد سـکونت 
غیررسـمی گروه هـای فقیـر و متوسـط در حاشـیه شـهر و روسـتاهای پیرامـون شـهر را در پـی داشـته اسـت.از منظر مشـارکت 
اجتماعـی، متأسـفانه مشـارکت فقـرا در انتخابـات سیاسـی و در سـطوح مختلف محدودشـده اسـت و در سـایر زمینه هـا توجهی 
بـه مشـارکت و همـکاری واقعـی و پتانسـیل بالقـوه ایـن قشـر از جامعـه در راسـتای بهبـود وضعیت زندگـی و ارتقـاء اقتصادی 
نمی شـود و حکمروایـي خـوب و مدیریـت واحـد شـهری در راسـتاي احقـاق حقـوق اقتصـادي و اجتماعـي فقـرا شـکل نگرفته 
اسـت.به طورکلی بـه رسـمیت شـناختن ایـن سـکونت گاه ها در زمینـه حقـوق مالکیـت، در نظـر گرفتـن در برنامه ریـزی رسـمی 
شـهر، نداشـتن دیـد منفـی نسـبت بـه سـاکنان این مناطـق و عین حـال نظم بخشـی به بافـت و تأمیـن زیرسـاخت ها به صورت 
قانونـی و نیـز توجـه به رویکرد بازآفرینی شـهری و توانمندسـازی سـاکنان سـکونت گاه های خودانگیخته شـهری نـه به صورتی 
آمرانـه و بوروکراتیـک و از بـاال بـه پاییـن بلکـه بـا دیـدی تسـهیلگر به گونـه ای کـه افـراد سـاکن فعاالنـه در برنامه مشـارکت 
داشـته و نقطـه نظـرات آن هـا در تولیـد فضـای شـهری بـا در نظر گرفتـن مؤلفه هـای کیفیـت زندگی مدنظـر قرار داده شـود و 
تـالش در جهـت پیونـد ایـن سـکونت گاه ها بـا شـهر اصلـی و... می تواند گامـی مؤثر در جهـت دسـتیابی به حق شهرنشـینی در 
این محدوده های نابسـامان شـهری باشـد. همچنین مسـئولین شـهری می بایسـت همزمان اقدامات پیشـگیرانه ای جهت رشـد 

این نـوع سـکونت گاه ها انجـام دهند.
در این رابطه نکته قابل توجه ذهنیت منفی مدیریت در سـطوح مختلف در ارتباط با سـاکنان سـکونتگاه های فقیرنشـین شـهری 
اسـت که در بیشـتر مواردسرچشـمه مشـکالت و نارسـایی های مدیریت و برنامه ریزی شـهری را مهاجران روسـتایی و سـاکنان 

ایـن سـکونتگاه ها بازمـی شناسـد. نکته ای که تأثیر فراوانی بر اراده سیاسـی و کوشـش عمومی برای دسـتیابی بـه آن دارد.

5-جمـعبندی
این جمله مشـهور هانري لُــه ِفور که عنوان کرد سرنوشـت بشـر نه در میان سـتارگان و نه در روسـتا، بلکه در شـهرها رقم خواهد 
خـورد، نشـان از درک وی از رونـد دگرگونـی سـاختار جمعیـت و اسـکان در جهان بـود و گویای ایـن واقعیت که باید هرچه بیشـتر 
بـر جنبه هـای گوناگـون شهرنشـینی توجه کرد. روند فزاینده شـهری شـدن جهان با منطق توسـعه سـرمایه داری جهانـی و مصالح 
آن اسـتوار بـود و شـهرها به عنـوان نقـاط تمرکـز تولیـد و مصـرف و انباشـت بـه قلـب سـرمایه داری جهانـی بدل شـدند؛ اما رشـد 
سـرمایه داری در جهان امروز مصادف اسـت با رشـد سـکونت گاه های خودانگیخته در اطراف شـهرهای بزرگ و لُــه ِفور درصدد آن 
اسـت بـا تبییـن مفهـوم حـق به شـهر، به مردم و به ویژه قشـر آسـیب پذیر جامعـه یادآوری کنـد که حقـوق اولیه و اساسـی خود در 
زندگـی روزمـره در شـهر یعنـی حـق تملک )تخصیـص( و حق مشـارکت در تولید فضـای شـهری را فراموش نکنند و در راسـتای 
احقـاق حـق خـود تـالش کننـد. در ایران در اوایل انقالب توجه بسـیاری به حقوق اولیه قشـر فقیر و آسـیب پذیر جامعه در تأمین زمین 
و مسـکن شـد که به دلیل عدم نظارت صحیح موجب رشـد ناهمگون و بدون برنامه ریزی شـهرها شـد که در قوانین اصالحی بعدی تحت 
کنتـرل قـرار گرفـت و مهم ترین سـند در راسـتای تحقق حـق به شـهر در سـکونت گاه های خودانگیخته شـهری در ایران را می توان سـند 
توانمندسـازی و سـاماندهی اسـکان غیررسـمی دانست که این سـکونت گاه ها را به رسمیت می شناسـد و پیشـنهاد هایی را در راستای بهبود 
وضعیـت و کیفیـت زندگـی در ایـن نو ع سـکونت گاه ها مطـرح کرده اسـت و بر ظرفیت ها و پتانسـیل های آن هـا تأکیـد دارد. از طرف دیگر 
علی رغم وضع قوانین و ضوابط مختلف در راسـتای بهبود وضعیت این سـکونت گاه ها، اقدامات عملی از سـوی مسـئولین شـهری به صورت 
محسوسـی صورت نمی گرد و حتی بعضاً همچنان دید منفی نسـبت به آن ها وجود دارد. در چند سـال اخیر رویکرد بازآفرینی شـهری پایدار 
در محله های هدف موردنظر قرارگرفته اسـت اما  بازآفریني به مسـائل کالبدي آن هم به گونه ای ناقص تقلیل داده یافته اسـت. متأسـفانه در 
یک سـکونتگاه غیررسـمي بسـته به اینکه کجا می توان مداخله انجام داد، وارد عمل شـده و نه به این دلیل که کجا نیازمند مداخله اسـت. 
بازآفریني و بهسـازي سـکونتگاه غیررسـمي مجموعه ای از اقدامات اسـت؛ و نبایسـتی تنها و کاماًل یک جانبه بر روي مسائل کالبدي تمرکز 
کرد و از مسـائل اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي غافل شـد. زماني که صحبت از مشـارکت می شـود الزاماً باید تمهیداتي را در نظر گرفت که 
سـاکن سـکونتگاه غیررسـمي خودش را یک شهروند بداند و احساس مالکیت کند و نسبت به مسائل حساسـیت داشته باشد. برخالف آنچه 
ما فکر می کنیم، این سـرمایه اجتماعي سـنتي و پیوند قومي اسـت که او را نسـبت به سـکونتگاهش وابسـته کرده نه آن چیزي که ما براي 
آن هـا ایجـاد کرده ایـم. نظـام مدیریـت و برنامه ریزی شـهری در ایران کاسـتی های قابل توجهی هم بـرای تأمین واقعی حق به شـهر فقرا 
دارد. از جملـه ناکارآمـد بـودن طرح های جامع و تفصیلی در تأمین فضای درخور فقرای شـهری و نیز نبود حمایت سیاسـی و فکری در زمینه 

شـمارکت فقرا در یک سـاختار حکمروایی شایسته شهری.
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