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اسكان غير رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى
 (توسعه درون زا)
دكتر خسرو دانشجو*، دكتر سيد غالمرضا اسالمى**دكتر خسرو دانشجو*، دكتر سيد غالمرضا اسالمى**

تاريخ دريافت مقاله:    1388/02/20  
تاريخ پذيرش نهايى:   1389/02/06

 چكيده
اين مقاله با هدف شناخت مشكل اسكان غير رسمى و ارتباط آن با مسائل و برنامه هاى توسعه در سال هاى اخير در كشور ايران، 
ــعه به نام توسعه درون زا مى گشايد.  ــوى مفهوم جديدى از توس ــكل پرداخت و با نقد آن راهى به س ــى علل بروز اين مش به بررس
ــكالت مترتب بر آن  ــمى و مش ــكان غير رس ــازى درونى را براى حل معضل اس همچنين در ارتباط با اين مفهوم راه حل توانمندس

معرفى نموده است.
توانمندسازى درونى متأثر از توسعه درون زا است كه در ارتباط با مفاهيم برگرفته از توسعه پايدار متضمن به كارگيرى توان ها و 

قابليت هاى بالقوه ساكنان غير رسمى شهرها به منظور بهبود شرايط زيستى و زندگى آنان است.
لذا با رويكرد تحليلى توصيفى متون مربوطه بررسى گرديد و در نهايت اصولى در رابطه با حل معضالت اسكان غير رسمى عنوان 

گرديد.

 واژه هاى كليدى
حاشيه نشينى، اسكان غير رسمى، توانمندسازى، توسعه درون زا

* استاديار دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران. (مسئول مكاتبات)
                      Email:  khdaneshjoo@srbiau.ac.ir                   

** دانشيار دانشكده معمارى، پرديس هنرهاى زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران.
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مقدمه

ــكالت  ــت يكى از مهمترين مش چنانكه در متون تخصصى مطرح اس
ــهرهاى بزرگ ايران، معضل اسكان غير رسمى است. معضلى  امروزه ش
ــطوح گوناگونى در پى  ــه متخصصين بارها و به طرق مختلف و از س ك
ــاكنان غير رسمى  ــتى س حل آن آمده اند زمانى با تخريب فضاى زيس
ــاختن آنها بوده اند و زمانى ديگر با تكفير و با  ــهرها در پى پراكنده س ش
دستگيرى هاى وسيع و برخوردهاى پليسى سعى در حل مشكل نموده اند؛ 
ــده و حتى  ــت هرگز در اين رابطه موفقيتى حاصل نش ناگفته معلوم اس
ــل نگرديده بلكه ابعاد  ــكل ح ــى توان گفت با هر دخالت، نه تنها مش م
ــت و تعداد مناطق مشكل دار و بحرانى  ــيع تر نموده اس موضوع را وس

افزايش يافته  است. 
ــت ها در زندگى اجتماعى بحث  ــر حاضر يكى از مهمترين فعالي در عص
مديريت است. با مديريت صحيح ماموريت ها و اهداف سازمان ها تحقق 
ــود: همچنين با  مى يابند و از منابع و امكانات موجود بهره بردارى مى ش
مديريت صحيح توانايى ها و استعدادها از قوه به فعل درمى آيد. مديران 
ــامل اجزايى  ــود فرآيندى را دنبال مى كنند كه ش ــام وظايف خ در انج
ــازماندهى، نظارت و كنترل، ايجاد انگيزه، تقويت  چون برنامه ريزى، س
ــن فعاليت ها  ــت و مجموعه اي ــات، هدايت و تصميم گيرى اس ارتباط

مديريت را شكل داده و هماهنگى و نيل به اهداف را ميسر مى سازد.
ــعه مجموعه فعاليت هايى براى هدايت جامعه در  ــوى ديگر توس از س
ــام ارزش هاى مطلوب و  ــاس نظ ــت ايجاد تحول در زندگى بر اس جه
طيفى از تغييرات به هم پيوسته در جهت تامين نيازهاى رو به گسترش 
ــد كه در حقيقت موضوع علم مديريت ساماندهى فرآيند  جامعه مى باش

توسعه است.
به عبارت ديگر نظرات مديران و راهبردهاى مديريتى و چگونگى درك 
ــرايط محيطى و استراتژى هاى مواجه با تغييرات فرآيند توسعه  تغيير ش
را شكل داده و در عين حال شرايط توسعه يافتگى را به عنوان محصول 

نهايى اين فرآيند رقم مى زند (مقدس، 1385).
دو طبقه بندى عمده براى فرآيند توسعه جوامع عنوان مى گردد:

- توسعه عمودى و برون زا، كه طى آن حركت از باال به پايين و متكى 
بر حاكميت و قدرت است كه ميزان مشاركت در اين توسعه پايين است.
ــعه هاى عمودى  ــردم محور كه بر خالف توس ــعه درون زا يا م - توس
ــئوليت زا  ــاختارى افقى و مس و متكى بر حاكميت و قدرت بر انتظام س
ــرام گذراندن به نظرات و آراء مردم  ــد دارد. در اين مدل ضمن احت تاكي
كليه فعاليت ها چه به صورت كالن و چه به صورت خرد با مشاركت و 

اشتياق درونى تعقيب مى شود (اسالمى، 1382).
 در اين راستا با معرفى اسكان غير رسمى (حاشيه نشينى) سعى شده با 

بررسى علل ساختارى شكل گيرى آن، اثبات گردد كه اصوال اين پديده 
ــت. به عبارت ديگر  ــور بوده اس حاصل نظام برنامه ريزى حاكم بر كش
ــتنباط غير اصولى از شرايط حاضر، تعيين استراتژى هاى ناسازگار و  اس
ــب مديريتى در كنار عدم لحاظ نمودن تمامى  همچنين الگوهاى نامناس

اركان تاثيرگذار و ذينفع باعث بروز اين پديده شده است.
ــيه نشينى  ــب جهت حل معضل حاش در ادامه براى يافتن راهى مناس
(اسكان غير رسمى) راهبرد "توانمندسازى" معرفى گرديده است. راهبرد 
ــاذ الگوهايى از  ــعه درون زا با اتخ ــازى متكى بر مفاهيم توس توانمندس
توسعه پايدار، در حال حاضر به عنوان موثرترين شيوه مواجهه با معضل 

اسكان غير رسمى جوامع مختلف در جهان است.
ــازى1 در پى ظرفيت سازى در اجتماعات براى توانمند  راهبرد توانمندس

نمودن آنها در حل مشكالت با انديشه و منابع خود آنها است.

 اسكان غير رسمى
ــكان بشر سازمان ملل متحد2 به سال 1996 يك  بنا بر اعالم مركز اس
ــان بودند كه  ــان زندگى انس ــم جمعيت جهان فاقد خانه اى در ش پنج
ــرپناهان و خيابان خوابان تا آلونك نشينان  ــترده اى از بى س دامنه گس
ــهرها  ــيون جهانى آينده ش را در بر مى گرفت. در همين ارتباط، كميس
ــه به موازات  ــت ك ــدار داده اس ــت و يكم ميالدى نيز هش در قرن بيس
ــد ابرشهرها3 فقر شهرى در كشورهاى جنوب افزايش يافته و بخش  رش
ــمى و همراه با  ــينى بر پايه اقتصاد غير رس ــد شهرنش عمده اى از رش
گسترش سكونتگاه هاى غير رسمى صورت خواهد گرفت. اين گرايش 
ــدن شهرنشينى4» ناميده است. از اين  ــيون «غير رسمى ش را آن كميس
رو اسكان غير رسمى، مساله اى گذرا با ابعاد محدود نبوده و توافقى بر 
ــد و ثبت آن وجود دارد كه حاكى از عدم كفايت راه حل ها و  ــاء، تولي بق
سياست هاى شهرى متداول است و رويكردها و اقدامات نوينى را طلب 

مى نمايد (بيتلى و ويلر،1382).
ــكان غير رسمى با رشدى سريع تر از رشد شهرنشينى،  در ايران نيز اس
ــود يك پنجم جمعيت  ــمى، مواجه بوده و برآورد مى ش ــه تعبيرى رس ب
ــند. در واقع اسكان غير  ــكونتگاه ها مستقر باش ــهرى در اين گونه س ش
ــمى يكى از چهره هاى بارز فقر شهرى است كه در درون يا مجاور  رس
شهرها (به ويژه شهرهاى بزرگ) به شكلى خودرو، فاقد مجوز ساختمان 
ــمى شهرسازى با تجمعى از اقضار كم درآمد و سطح نازلى  و برنامه رس
ــى همچون،  ــرد و با عناوين ــكل مى گي ــت و كيفيت زندگى ش از كمي
ــيه نشينى، اسكان غير رسمى، سكونتگاه هاى خودرو و نابسامان و  حاش

اجتماعات آلونكى ناميده مى شود.
ــارى ها و  ــراى نابهنج ــكونتگاه هايى پذي ــن س ــى چني ــط زندگ  محي
ــيب هاى اجتماعى است كه گاه در استداللى معكوس،  برانگيزاننده آس

دكتر خسرو دانشجو، دكتر سيد غالمرضا اسالمى
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ــرايط  ــوند. هر چند ش ــكونتگاه ها قلمداد مى ش ــت پيدايش اين س عل
ــمى در ايران، از نظر مصالح به كار برده شده،  ــكان غير رس كالبدى اس
سرانه مسكونى و برخوردارى از خدمات اجتماعى و زيربنايى، به وخامت 
ــيارى از كشورهاى جنوب نيست، ليكن محروميت و  اين شرايط در بس
تبعيض در قياس با ديگر نواحى شهرى و فقر و فساد فزاينده اجتماعى، 

آن ها را كانونى بحرانى و ضد توسعه پايدار انسانى نموده است.

 عوامل موثر در ايجاد و گسترش حاشيه نشينى 
(اسكان غير رسمى)

ــطح  ــمى بايد به علل گوناگونى در س ــكان غير رس در تبيين پديده اس
ــخص جوامع،  ــه البته با توجه به زمينه هاى مش ــاره كرد ك مختلف اش
ــود. نخستين علت  ــى و چيرگى هر يك از علل متفاوت مى ش اثربخش
ــت كه ساز و كار تبعيض آميز و  ــطح كالن را بايد ساختارى دانس در س
ــه توزيع غير عادالنه منابع قدرت، ثروت و درآمد در جريان  فقرزا بر پاي
ــطح كشور، عدم تعادل هاى  ــت. تجلى فضايى اين ساز و كار در س اس
ــطح منطقه اى و محلى، رحجان فضاهاى برگزيده اى  منطقه اى و در س
ــهرهاى بزرگ و محالت ثروتمندان در برابر ديگر نواحى و  همچون ش
ــت و فعاليت است كه به حركت منطقى جمعيت هاى مهاجر  مراكز زيس
ــا كه اين جمعيت،  ــده مى انجامد. از آن ج ــوى كانون هايى برگزي به س
عمدتا همچون پناه جويان اقتصادى، بدون تئجه به قابليت هاى طبيعى و 
ظرفيت هاى «انسان ساخت» مقصدشان در پى دسترسى به فرصت هاى 
ــتغال و درآمد» سرازير مى شوند، تقاضاى ناگهانى و پر شتابى براى  اش
ــكان خود در نواحى محدودى به وجود مى آورند. اين تقاضا باعث  اس
افزايش قيمت ها، كاهش ذخيره مسكن، نارسائى خدمات شهرى و اشباع 
ــبكه هاى زيربنائى مى شود. در چنين شرايطى، مهاجرين كم درآمد،  ش
توان استفاده از بازار رسمى زمين و مسكن را نداشته و با اصرار بر لزوم 
استقرار خود در همان ناحيه، فضايى ناخوشايند و نامطمئن ليكن ارزان تر 

را در بازار غير رسمى زمين و مسكن ايجاد مى كنند (محمدى،1382).

 سنجش علل ساختارى و نهادى حاشيه نشينى در ايران
 بخش عمده اى از تحليل هايى كه درباره ى حاشيه نشينى (اسكان غير 
ــت و گزارش هاى رايج در رسانه هاى  ــمى) در ايران نوشته شده اس رس
ــى  ــت اين پديده را، به تعبيت از متون اقتصاد سياس ــى، موجودي همگان
ــى از  ــهرى رايج در دهه 1960 و اوايل دهه ى 1970 ميالدى، ناش ش
ــرمايه دارى و جهانى، تبعات آن همچون وابستگى،  موجوديت نظام س
ــى از ويرانى روستاها، ناموزونى شديد توسعه منطقه اى و  مهاجرت ناش

رشد شتابان كالن شهرها عنوان گرديده است. 
 به طور كلى اسكان غير رسمى در ايران به داليل نهادى يا كاستى هاى 

برنامه ريزى شهرى، مسكن و ناكارآمدى بازار رسمى زمين و مسكن رخ 
داده است (صرافى، 1382).

ــران معموال ضرورت هاى  ــا توجه به اين زمينه مى توان گفت در اي ب
ــروى كار در بخش  ــش تدريجى ني ــعه به صورت كاه ــاختارى توس س
ــينان و موجوديت كالن شهرها  ــورزى از يك سو و ازدياد شهرنش كاش
ــت و در حالى كه شدت شهرنشينى و رشد  ــده ا س امرى مذموم تلقى ش
ــورهاى در حال توسعه كمتر بوده،  ــهرها در ايران از ساير كش كالن ش
علت اسكان غير رسمى انگاشته شده است. در نتيجه به حاى ساماندهى 
ــت و ناممكن بازگرداندن مهاجران به  ــكان غير رسمى، روش نادرس اس
روستاها از طريق ازدياد شاغالن در بخش كشاورزى مدنظر بوده است.

 كاستى هاى برنامه ريزى شهرى و مسكن
ــكن در چهارچوب برنامه هاى عمرانى كشور  ــى برنامه هاى مس بررس
نشان مى دهد كه اين برنامه ها به رغم روند تكاملى كه طى كرده اند، در 
زمينه هاى خاصى دچار محدوديت هايى بوده اند كه آن ها را از امكان 
دست يابى به اهداف برنامه و موفقيت در آن بازمى داشت. بررسى كلى 
مساله مسكن در 9 برنامه عمرانى كشور نشان مى دهد متاسفانه كليه آن ها 
از داشتن تعريفى درست و روشن از گروه هاى هدف محروم بوده اند. با اين 
كه هر چه برنامه ها جديدتر گرديده است عارضه نيز كاهش يافته است اما 
هنوز ابهام در اين كه هدف نهايى برنامه تامين سرپناه چه كسانى است، 
ــروه هايى كه جاى خود را در برنامه هاى  ــد گ وجود دارد. به نظر مى رس
ــت به كار شده و مشكل را با هر چه  ــمى خالى يافته اند، دس مدون و رس
در اختيار دارند، حل مى كنند زيرا نياز به سرپناه نمى تواند منتظر قانون، 
مصوبه و آئين نامه بماند، بلكه هنگامى كه احساس نياز شد بايد به آن 

پاسخ داد (شهسوارى، 1385).

 راهبرد توانمندسازى (توسعه درون زا) 
راه حل اسكان غير رسمى

ــكان غير رسمى چهار رويكرد به شرح جمالت نمادين  در برخورد با اس
نوشته شده در جدول 1 قابل طبقه بندى است.

 در نخستين رويكرد، با نگرشى محافظه كارانه، ريشه كنى پديده سفارش 
ــود و به مسايل به گونه هاى نگاه مى شود كه چاره اى جز تخريب  مى ش
و راه اندازى بولدوزرها براى حفظ امنيت به نظر نمى رسد. اين رويكرد در 
ــايل  ــاله را پاك كرده و به جا به جايى جغرافيايى مس واقع صورت مس
باقيمانده توجه ندارد. همچنين اين رويكرد ياس فراگير را فشرده و با از 
بين بردن اميد ساكنان اين جوامع، انگيزه هاى مقابله، انتقام و انفجار را 

تقويت مى كند (اسدى،1385).5
 رويكرد دوم، با نگرشى ليبرال و تشابه سازى تاريخى با مراحل توسعه ى 
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ديگر جوامع «شمال» يا توسعه يافته، اسكان غير رسمى را پديده اى گذرا 
و ميرنده تلقى نموده و از اين رو خواهان رهاسازى آن است و انتظار دارد 
با گذر زمان و دست يافتن به توسعه اسكان غير رسمى وجود نداشته باشد. 
خطاى اين نگرش در تشابه سازى تاريخى براى كشورهاى جهان سوم و 
در حال توسعه «جنوب» با توجه به استمرار و گسترش اين پديده، مشهود 
ــهروند طى ده ها سال به  ــت. ضمن آنكه بى توجهى به ميليون ها ش اس

اميد حل خود به خودى مسائل از نظر ارزش هاى انسانى مقبول نيست.
رويكرد سوم، با نگرشى قاطع و نپذيرفتن «قوانين بازى» در پى چاره اى 
ــت. تصور بر اين است كه  ــاختارهاى جامعه اس ــى يا تغيير رد س اساس
ــتند و در  ــود نظام هاى خرد قابل اصالح نيس تا نظام كالن اصالح نش
ــكونتگاه هاى غير  ــاكن در س واقع درگير بهبود وضعيت اجتماعات س
رسمى نشده و به سازماندهى اجتماعى براى جنبش هاى سياسى تكيه 
ــاز هم مانند رويكرد دوم، آن ها  ــى كند (مدنى پور،1379) واز اين رو ب م
را به حال خود رها كرده تا زمانى كه ساز و كارهاى فقرزا و ناعادالنه 

جامعه نابود شوند.
ــرورت برقرارى  ــى اصالح طلب، هر چند ض ــرد چهارم، با نگرش رويك
عدالت اجتماعى و تعادل منطقه اى را باور دارد، امام براى كوتاه و ميان 
مدت به حل مشكل از طريق قبول واقعيت آن و پرداختن به توان هاى موجود 
ــطح  ــش مى كند و بيش از اصرار بر تغييرى ناگهانى در س در آن كوش
ــاز مى داند. بنابراين  ــطوح خرد را چاره س كالن، تحولى تدريجى در س
ــاختارى به قيمت  ــرد نبايد پرداختن به راه حل هاى س ــق اين رويك طب

غفلت از رنج و فقر موجود در اين اجتماعات تمام مى شود.
ــكل اجتماعات  ــارم، براى چاره جويى مش ــوب رويكرد چه  در چهارچ
ــازى6، مناسب ترين راه  ــكان غير رسمى راهبرد توانمندس برآمده از اس
ــناد جهانى و بنابر تجارب متعدد  ــد كه امروزه در آخرين اس حل مى باش
ــته  ــت. بخش دولتى در گذش به طور قوى مورد پذيرش قرار گرفته اس
ــتگيرى از آنان و  ــب با كنار زدن اجتماعات محلى كم درآمد به دس اغل
ــازى مساكن آنها مى پرداخته است.  دادن صدقه با تامين خدمات و نوس
ــى با تجهيز منابع زياد و  ــى و گزينش ــيوه كار به صورت نمايش اين ش

ــتانداردهاى بااليى عملى مى شد و قابل تعميم نبود و اساسًا مشوق  اس
گداپرورى يا باج خواهى مى شد.

ــازى (به مصداق آموزش ماهى گيرى و حتى توربافى  راهبرد توانمندس
به جاى ماهى دادن به تهى دستان) در پى ظرفيت سازى در اجتماعات 
ــكالت آنها با انديشه، منابع و بازوى خود آنهاست. براى  براى حل مش
ــهرى7  ــيوه اداره و اقتدار ش ــت يابى به چنين مرحله اى نياز به ش دس
ــفافيت، پاسخ گويى و  ــت كه بر پايه هاى قانون مدارى، ش نوينى اس
برقرارى سازى كارهاى مردم ساالرانه، بدبينى تاريخى اجتماعات تهى 
ــبت به حكومت ها را بزدايد و آنها را با سرمايه هاى انسانى  ــت نس دس

اجتماعى و مالى شان به مشاركت طلبد.
در اين راهبرد قبل از اينكه راه حل هاى مهندسى طرح بشود فرآيندهاى 
ــاختارى براى فعال كردن اجتماعات محلى طراحى شده و هرگز مردم  س
ــد كه آنها را  ــرح هايى قرار نمى ده ــورت منفعالنه در برابر ط ــه ص را ب
ــد. خميرهاى نرمى براى اين قالب هاى آهنين طرح ها فرض كرده باش

ــكيل سرمايه ى  بدين ترتيب راه كارهاى برآمده از اين راهبرد، در پى تش
ــى و بهبود فضاى  ــن اجتماعات با اقدامات جمع ــانى و اجتماعى اي انس

زيستى آنها است.
ــاماندهى اسكان غير رسمى  ــت راهبرد توانمندسازى و س بايد توجه داش
ــت" و "در هر كجايى هست"  ــيدن به "آنچه هس ــميت بخش خواهان رس
ــوى به عدم تخريب و تخليه اجبارى،  ــد، اين راهبرد ضمن باور ق نمى باش
ــانى نمى داند و در نتيجه، رهيافت  ــان و كرامت انس ــت را در ش آنچه هس
ــد. در اين ديدگاه تمهيدات  ــه را با اصالح طلبى همراه مى نماي مدارگرايان
ــهرى و پيوند با اقتصاد شهر به موازات  ــازى و اشاعه فرهنگ ش شهروندس
بهسازى كالبدى براى يكپارچگى اين اجتماعات، امرى بسيار با اهميت است.

 اهداف كالن
ــران و هماهنگ با  ــالمى اي ــى جمهورى اس  در چهارچوب قانون اساس
ــتور كارها و بيانيه هاى جهانى براى تامين سرپناه مناسب  مهمترين دس
ــهرى، راهبرد توانمندسازى حاوى  ــعه پايدار ش براى همه و ايجاد توس

جدول 1. رويكردهاى اسكان خود انگيخته

استراتژى و نوع مديريترويكردهاى چاره انديشى اسكان خودانگيخته يا غير رسمى
با نگرشى محافظه كار* پديده را ريشه كن كنيم

با نگرشى ليبرال* پديده را رها كنيم
با نگرشى راديكال* پديده را ريشه اى حل كنيم

به نگرشى اصالح طلب* پديده را اصالح كنيم

دكتر خسرو دانشجو، دكتر سيد غالمرضا اسالمى
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صفحات     5-15

ــكان  ــى از اس ــكالت ناش ــردى براى چاره جويى مش ــه اى راهب برنام
ــمى (به تعبيرى حاشيه نشينى) در كشور و پيش نگرى رفتار آن  غيررس

و پيشگيرى از گسترش و توسعه آن در آينده است.
با اين باور كه وقتى بخش عمده اى از جمعيت كشور در فقر و تبعيض 
ــرايط غير متعارف زندگى كنند، توسعه راستينى براى كشور رخ  و در ش

نخواهد داد، اين راهبرد اهداف زير را مد نظر دارد:
- بسترسازى براى ارتقاء شرايط محيطى به نحوى پايدار و فراگير در جهت 
رشد سالمتى، امنيت، اميد، ايمان و كرامت انسانى در سكونتگاه هاى غير 

رسمى موجود؛ 
ــكان غير رسمى در آينده و زمينه سازى  ــترش اس - پيش نگرى به گس
براى احداث مسكن مناسب، خدمات پايه و زيربناها، در حد استطاعت و 

دسترسى گروه هاى كم درآمد در فضاى رسمى شهرى؛ 
ــهرى و تعميق فرهنگ  ــازى براى بهره مندى از امتيازات ش - زمينه س
ــكونتگاه ها به همراه مشاركت همه جانبه  شهرى براى ساكنان اين س

آن ها در تصميم گيرى ها و اقدامات محلى.

نتيجه گيرى

اسكان غير رسمى مجموعه اى از تنگناها و مشكالت و نيز قابليت ها و 
امكانات را در خود و در كنار هم دارد كه سياست هاى كنونى در استفاده 
ــت.  ــكالت موفق نبوده اس از امكانات نهفته آن براى فائق آمدن بر مش
واقعيت آن است كه به دور از اين قابليت ها، شيوه هاى مداخله مستقيم 
ــى گرفته تا توليد  بخش دولتى (از مداخله هاى حذفى، تخريبى و پليس
ــكن، عرضه زمين و استانداردهاى شهرى وضع شده) ناكارآمد بوده  مس
ــار نداشته است. در اين ارتباط و جهت  و نفعى براى كم درآمدترين اقش
ــكل، اصول زير بعنوان اصول هادى در حل معضل اسكان غير  حل مش

رسمى پيشنهاد مى گردد:
ــهرى برنامه ريزى  ــت هاى موجود و تامين فضاى ش - بازنگرى سياس
ــمى بعلت نبود فضاى رسمى  ــكان غير رس ــده براى كم درآمدها: اس ش
ــب و در حد استطاعت اقشار كم درآمد شهرى به وجود آمده است  مناس
ــن رو بازنگرى در برخورد متداول بخش دولتى- عمومى به اين  و از اي
ــهرى، به منظور  ــه فرآيندهاى برنامه ريزى و طرح ريزى ش ــده و ب پدي

تامين فضاى رسمى قابل زندگى براى اين اقشار، يك اصل است؛
ــهيل كننده و هدايتگر بخش دولتى- عمومى: انجام وظيفه  - نقش تس
ــتقيم همه نيازها و تصدى تمامى امور  در اين زمينه بر مبناى تامين مس
ــهيل جريان  ــى- عمومى، بلكه از طريق فرآيند تس ــط بخش دولت توس
ــات هدف در برآوردن  ــازى اجتماع ــاركت فراگير و توانمندس امور و مش
ــش دولتى- عمومى در چنين  ــان صورت مى پذيرد. نقش بخ نيازهايش

ــود كه در هر  ــتقيمى مى ش صورتى موجب آثار فزاينده كمك هاى مس
حال براى كم درآمدترين اقشار ضرورى است؛

ــده:  ــات و خوديارى حمايت و هدايت ش ــيج منابع درون اجتماع - بس
ــده از درون اين  ــى برآم ــانى و اجتماع ــرمايه هاى انس ــتفاده از س اس
اجتماعات، از مهمترين اصول هادى در توانمندسازى و ساماندهى است. 
البته پى ريزى راه حل از درون نافى استفاده آگاهانه و جهت دار از منابع 
ــت. اصل بر هدايت و  ــازى تدريجى نيس بخش دولتى- عمومى و بهس
ــا و بهبود محيط زندگى اين  ــت اين خوديارى و ارتقاى توانايى ه حماي
افراد در جهت يكپارچگى و پيوند آنها با جامعه و اسكان رسمى است؛

ــكونت به همراه مسئوليت پذيرى مدنى: در  - حق اقامت و امنيت در س
ــمى، سياستگذارى نه بر مبناى بازدارندگى از  برخورد با اسكان غير رس
حق مهاجرت و سكونت در شهر، بلكه بر مبناى تفهيم انجام تكاليف و 

وظايف شهروندى ساكنان در برخوردارى از اين حق است؛
ــكن و  - تقويت بنيان هاى اقتصادى- اجتماعى خانواده با تاكيد بر مس
اشتغال: مسكن بزرگترين سرمايه خانواده هاست كه امنيت، نگاهداشت 
ــواده و افزايش بهره ورى  ــت آن موجب حفظ كيان خان ــود وضعي و بهب
ــتگى آن با جامعه مى شود. بنابراين تخصيص منابع  نيروى كار و همبس
ــوب  بخش دولتى- عمومى به اين امر صرفًا هزينه اى اجتماعى محس

نمى شود بلكه فوايد اقتصادى براى كل جامع در بر دارد؛
- رويكرد جامع و قابل گسترش و آينده نگر: توسعه اجتماعى- اقتصادى 
ــازى كالبدى پيش برد و در اين  را بايد همزمان با اقدامات ارتقاء و بهس
ــاركت و توانمندسازى اجتماعات محلى، به ظرفيت سازى  فرآيند، با مش
ــت يافت. همچنين الزم است با آينده نگرى، بستر و  ــده دس نهادينه ش
ــهرها فراهم  ــار كم درآمد به گونه اى در پيرامون ش ــكان اقش زمينه اس
ــود كه در آينده امكان ارتقاء و تعادل آنها با اسكان شهرى موجود به  ش

سادگى فراهم آيد؛
ــى در فرآيند  ــت محل ــاى مديري ــه نهاده ــش و وظيف ــت و نق - تقوي
ــازماندهى و  ــمى: س ــكان غير رس ــامان دهى اس ــازى و س توانمندس
ــاماندهى  ــراى هدايت و حمايت س ــب ب ــى متناس ــازى مديريت نهادس
ــويه اين اجتماعات و  ــده با مشاركت دو س ــكان برنامه ريزى ش و اس
ــوراى اسالمى شهرها) براى  ــهردارى و ش نهادهاى محلى (به ويژه ش
ــاى اجرايى و تضمين موفقيت  ــازى اقدامات و برنامه ريزى ه پايدارس

آنها ضرورى است.

پى نوشت

ــه جاى ماهى دادن به  ــداق آموزش ماهى گيرى و حتى توربافى ب ــه مص 1. ب
تهى دستان

اسكان غير رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا)
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2. Habitat
3. Mega cities
4. In formalized Uroabanziation

ــور خودمان، شيوه برخورد با محله خاك سفيد تهران و  5. نمونه عينى در كش
يا گمرك تهران است.

6. Enablement
7. Urban Governance
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