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چکیده
رهیافت توانمند سازی مسبوق به ابتکار عمل بانک جهانی از دهة  1991به منظور ساماندهی
سکونتگاههای غیر رسمی جایگزینِ رهیافتهای قبلی تخریب و یا زمین و خدمات()Site & Service
شده است .این رهیافت افراد ساکن در این نوع سکونتگاهها را نه به عنوان معضل بلکه بعنوان دارایی
مینگرد و ارتقای وضعیت اجتماعی -اقتصادی آنها را با نقش تسهیل گر دولت بر عهده خود آنان می
گذارد تا تعهد و توانمند سازی را جایگزین فرهنگ استحقاق و فرهنگ فقر بنماید.یکی از پهنه های جرم
خیز و تولید مجرم ،سکونتگاههای غیر رسمی است که مسبوق به فقر و ناتوانمندی ساکنان فقیر این نوع
سکونتگاهها -رهگذر استراتژی فوق می پردازد.

واژههای کلیدی :توانمندسازی ،سکونتگاههای غیر رسمی ،جرم

 - 1دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز
 - 2دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد
 - 3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری  ،پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 - 4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری  ،پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
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 -1مقدمه
شهرنشینی پدیده عام بعد از جنگ دوم جهاانی اسات اماا ماهیات آن در میاان کشاورها متوااوت باوده
( )Yuki,2006:1و از کشوری به کشور دیگر فرق می کند .در سال  2112پیش بینی ها حااکی از ساکونت
 3/9میلیارد نور در مناطق شهری ( )Kotter, 2004است و تا سال  ،2122طبق برآوردهای بانک جهاانی88 ،
درصد از مجموع رشد جمعیت در نواحی شهری وسیع اتواق خواهد افتاد و  91درصاد از رشاد شاهری در
کشورهای در حال توسعه جذب خواهد شد .با در نظر گرفتن این مطالب باید اذعان داشت که شهرها تناوع
بیشتری را شامل میشوند ) . (Thorns, 2002:2در عین حال شهر محل تالقی جریانهای کاال ،مردم ،سارمایه
و اطالعات است ( .)Harris,2003:2540از رهگذر این تالقی ها و پیامد ناگزیر آنها ،تنوع بیشتر قومیتهاا و
فرهنگها در کنار یکادیگر و گساتردگی آسایبهای اجتمااعی در شاهر اسات( خااکرور ،پیاری.) :1381 ،
مخصوصاً از دهة  1981پدیدة خشونت و جرایم شهری در کشورهای شبه پیرامونی نظاام سارمایه داری در
کشورهای برزیل( ،)San Paulo; Rolink, 2001نیجریه( ،)Lagos; Do, 2001هندوستان ()Rajgopal, 1987
و نیکاراگوئه (  )Rodgers, 2002موضوع مطالعات گسترده ای قرار گرفتاه اسات( Erman & Eken, 2004:

 .)57پهنه های مختلف شهری معرف شدت و تراکم انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی است که تحلیل عمیق
و تبیین درست آن از منظر علوم اجتماعی و جغرافیای انسانی ناظر بر تواوت ماهیت جارایم و رفتارهاسات.
فقر و جرم رابطة متقابلی را با یکدیگر به نمایش می گذارند به عباارت دیگار عوامال تولیاد فقار همانناد
بیکاری ،درآمد پایین ،عدم سرمایه گذاری و  ...به تولید جرم و رفتارهای مجرمانه نیاز منجار خواهناد شاد.
شایان ذکر است که ثروتمندان شهری نیز رفتارهای مجرمانه دارند .اما تواوت زیادی بین رفتار پرخاشاگرانه
یک مجرم فقیر و مجرم ثروتمند وجود دارد .فقر و محیط اجتماعی – اقتصادی مجرمانه ،مشکالت عاطوی و
خانوادگی و  ...باعث بازتولید و تداوم رفتار خشونت آمیز و مجرمانه در مورد اول می شود اما زیاده خواهی
و احساس غرور و خودبرتر بینی و اعتماد به نوس متکی بر پول زمینه هر نوع تخلاف و رفتاار مجرماناه در
نوع دوم است .محیط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی سکونتگاههای غیررسمی ،بیش از پیش نقش مهمای در
شدت و تراکم تولید رفتارهای مجرمانه و آسیب های اجتماعی دارد .بنابراین تحویل کل عوامل به تنها یاک
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عامل و تحلیل های سوگیرانه 1و نادرست مانع از شناخت جامع موضوع جارم و آسایب در ساکونتگاههای
غیر رسمی می شود.

-2چارچوب مفهومی
اسکان غیر رسمی
عموماً این اصطالح ،یک ناحیه مسکونی در یک شهرمخصوصاً کالن شهرها را تداعی میکند کاه فقارای
بسیاری بصورت محلی در آنجا سکونت گزیدهاند که توان دستیابی به زمین اجاارهای یاا زماین در مالکیات
خودشان را ندارند و از اینرو بصورت عدوانی ،به شکل خصوصای و یاا عماومی ،بار زماین خاالی سااکن
میشوند ( )srivinas,2004:1بنابراین یک سکونتگاه غیر رسمی میتواند یک ناحیه مسکونی تعریف شود که
بدون تقاضای قانونی برای زمین و یا گرفتن مجوز از مقامات مربوطه برای ساخت توسعه پیدا کارده اسات
بطوریکه بدلیل غیر قانونی بودنشان یا وضعیت شبه قانونی ،زیر ساختها و خدمات شهری در ایان ناواحی
نامناسب است.
رویکردهای برخورد با سکونتگاههای غیر رسمی و انگاره آنها از پدیده جرم
 -1تخلیه اجباری و پاکسازی سکونتگاههای غیر رسمی

در اکثر شهرهای کشورهای آفریقا ،آسیا و آمریکای التین تا اوایل دهه هوتاد تخلیه و بیرون راندن ساکنان
سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیهنشین) از زمینهای عمومی و خصوصی به عنوان رویکرد غالب در رابطه باا
نحوه برخورد با سکونتگاههای غیر رسمی به کار گرفته شده است .پیامدهای تهدید به تخلیاه و درگیریهاای
اداری و قانونی طوالنی ،تنش زیادی در درون جامعه و بین گروههای متعادد ذینواع باه وجاود آورد کاه در
برخی موارد به شورشهای شهری کشانده میشدکه از آن جمله میتوان به شورشاهای دهاه  1991شاهرهای
مشهد ،کالیورنیا و … اشاره کرد(.آندرویچ ،ریروسا .) 19: 1381 ،در زمینه تجربه تخلیه اجباری و پاکساازی
این نوع سکونتگاهها میتوان به اقدامات دهه  1991کشورهای بنگالدش ،اندونزی ،پاکستان ،کاامبو اشااره
کرد که به عنوان نمونه اقدامات خشونتآمیز دولت کامبو بیان میگردد .دولات کاامبو در بعضای ماوارد
برای تخلیه زاغهها و سکونتگاههای حاشیهنشین از روشهای خشونتآمیز استواده کرده است که در این زمینه
biased analysis
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به آتش زدن  3منطقه بزرگ زاغهای غیر رسمی میتوان اشاره کرد که در طی آن بیش از  3211خانواده فقیار
مساکن خود را از دست دادند.دولت کامبو جهت تخلیه اجباری ساکنان محله با ساك ،مباادرت باه آتاش
زدن منطقه مزبور مینماید(.هادیزاده بزاز .)119 ،119 :1382 ،پیاماد برناماه ریازی و کانش عملکردگرایاناة
دولتی در مقاطعی از تاریخ ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی بکارگیری سیاسات بولادوزی و تخریاب و
کوچاندن بوده است .نمونه هایی از آن در آرشیو وزارت شهرسازی ایران موجاود اسات .از جملاه تخریاب
خاك سوید تهران( پیری 1381 ،پیران 1391 ،رفیعی  ،)1392انتقال کلنی ساکنان فقیر خیابان سجاد مشاهد
و سایر تجاربی که در سایر نقاط دنیا از جمله در انادونزی ،برزیال ،ترکیاه ،آفریقاای جناوبی و  ...متااثر از
سیاست تخریب و پاکسازی و مبتنی بر یکسویه نگری معرفت شناختی و هستی شناختی در برخورد با پدیده
اسکان غیر رسمی بوده است .مهمترین دالیل بکارگیری سیاست تخریب عبارت بودند از:
 -1تراکم مجرمان و بازتولید رفتارهای مجرمانه
 -2ساخت و ساز در محدوده غیر قانونی و در حریم زمین شهر
 -3عدم رعایت استاندارهای الزم خدماتی و شهری
 -4مشکالت زیست محیطی و بهداشتی
سیاست تخریب و انتقال کلنی مسبوق به دالیل دیگری نیز می تواند باشد که بسته به شرایط جغرافیایی و
اقتصادی – اجتماعی هر کشور و هر شهری فرق دارد .اما برجسته ترین آنها در واقع تخریب محیط
مصنوعی زیست مجرمان بود.
2ـ مدارا و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی سکونتگاه غیر رسمی

در این رویکرد مسکن سکونتگاههای غیر رسامی (هار چناد محقار و فاقاد اساتاندارد الزم) باه عناوان
سرمایهگذاریهای اقتصادی و نشان دهنده دارایی ثابت تهیدستان شناخته شد کاه در نتیجاه باعاث انعطااف
نظام واگذاری مسکن بخش رسمی و استواده از درآمد این افراد گردید .با پیگیری این سیاست ،در بسیاری
کشورهای در حال توسعه ،سکونتگاههای حاشیهنشین شهری موقعیت واقعی و عملی (و در عین حاال غیار
رسمی) خود را تثبیت کردند و این امر یا از طریق طی شدن زمان بود که به مدارا با سکونت غیر رسامی یاا
حاشیهنشینی انجامید و یا از طریق مقامات اداری و اجرایی و تأمین خدمات اولیه شهری از طریق شهرداریها
بود )Petrella and You,1999:102( .این سیاست نیز تا اوایل دهه  ،1981سیاست رایا تاأمین مساکن در
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کشورهای در حال توسعه بود که راهکارهایی از جملاه نوساازی شاهری ،ایجااد خاناههای ارزان قیمات و
اعطای وامهای خانهسازی برای حل معضل حاشیهنشینی اتخاذ شد( .داللپور محمدی )22 :1391 ،این ناوع
سیاستها ،نمونه ای از مجموعه سیاستهای مکان ا هدفی است که هدفشان کمک غیر مستقیم باه نیازمنادان از
طریق یاری رساندن به مکانهای آنهاست .مثالهایی از این سیاستها در آمریکاا ،نوساازی شاهری ،برناماههای
عملیاتی اجتماع محلی ،کمکهای بالعوض دولتی برای توسعه اجتماع محلای و برناماه شاهرهای نموناه باه
عنوان بخشی از برنامه جامعه بزرگ میباشند (عارفی .)22 :1381 ،رویکرد مدارا نه تنها نسابت باه رویکارد
تخریب انسانی تر است  .این رویکرد همچنان که حداقل سرمایه گاذاری سااکنان مانناد زماین یاا مساکن
حداقل را به رسمیت می شناسد و از رهگذر این رسمیت ایشان را به مثابة شهروند قبول مای کناد بلکاه در
عین حال در برخورد با پدیدة جرم نیز منعطف تر و غیر هیجانی تر از رویکرد قبلی است .همچنین می توان
انتظار داشت این رویکرد با تامین حداقل منابع مالی "فضای امیدوارانه تری" 1را برای بهبود شرایط کالبدی،
اجتماعی – اقتصادی و  ...سکونتگاههای غیر رسمی فراهم مای آورد کاه در پایش گیاری از وقاوع پدیاده
رفتارهای مجرمانه موثر می افتد .با برقراری رابطه متقابل باین نهادهاای ماالی و سااکنان ساکونتگاهی غیار
رسمی ایشان رفتار مسئوالنه تری در برابر فرایند دریافت و بازپرداخت وام مسکن خواهند داشت.
3ـ رویکرد تأمین زمین و خدمات (:)Site and Service
برنامههای تأمین زمین و خدمات و ساماندهی تادریجی و باه رسامیت شاناختن ساکونتگاههای غیار
رسمی از این واقعیت نشأت می گرفت که پدیده توسعه شهری و مسکن غیر رسمی شکل تعیین کننده رشد
شهری شناخته می شد .طرحهای تأمین زمین و خدمات با قاانونی کاردن مالکیات تصارف و آمااده ساازی
خدمات در بیشتر سکونتگاه حاشیهنشین به اجرا در آمد که اغلب با کمکها و حمایتهای خارجی همراه باود.
()Petrella and You ,1999:105این سیاست که به نوع مشارکت تهیدستان پدید آماد مبتنای بار اساتواده از
نیروی کار و ابتکار آنها در تولید سر پناه خود بود و بخش عمومی به جای تمرکز بر تولید واحاد مساکونی،
به احداث زیربناها و تأسیسات اجتماعی پرداخته و تنها زمینهای توکیک و برنامهریزی شده را واگذار نمود.
در این روش ،امکان ساختن خود یار و تدریجی به موازات بهبود وضعیت اقتصادی خانوار نیز فراهم بوده و
سرمایهگذاری دولت کاهش یافته و در نتیجه تعداد بیشتری مشمول برنامه حمایتی میشدند (صرافی:1381 ،

 - 1دیوید هاروی در کتاب  spaces of hopeبه مضمون فوق اشاره کرده است.
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)8در این روش ،دولت نقش یک جمعآوری کننده زمین را دارد و اگر این کار توسط دولت صاورت نگیارد
افراد فقیر شهری آنها را بصورت غیر قانونی تصرف خواهند کرد .دولت پس از خریداری زمین ،آمادهساازی
کرده و سرس به متقاضیان عرضه میدارد .این روش به دو دلیل با سایر شیوهها متواوت است :اول اینکاه در
این روش ،منتوع شوندگان از طرح ،فقط یک خانه ناتمام را مالک میشوند .در شارایطی کاه در پرو ههاای
گرانتر سایر امکانات از جمله چهار دیواری و سقف جزء فضای مورد کمک است .دوم اینکاه خانوارهاا در
این روش روی خانههای شخصی متناسب با سلیقه و توانائی مالی خاود سارمایهگذاری میکنناد ناه اینکاه
خانهای در اختیار بگیرند که با سلیقه و تصمیم دیگران ساخته شده باشد ( .)Peattie,1982:131-134رویکرد
اخیر تشابه و قرابت بسیاری با رویکرد قبلی دارد اما با توجه به نگارش منطقاه ای و جاامع تار نسابت باه
رویکرد قبلی می توان انتظار داشت بهتر از رویکرد قبلی فضای امید را مای گشااید و ماانع از عاادی شادن
رفتارهای مجرمانه و پدیده جرم در محدودة سکونتگاههای غیررسامی مای شاود .تاامین زماین و خادمات
مستلزم مشارکت فعاالنه تری در ساخت و ساز و نیاز انتظاام فضاایی اسات بناابراین نیاروی کاار سااکنان
سکونتگاههای غیر رسمی به مراتب بیشتر در بخش های مختلف و پرو ه ها به کار گرفته مای شاود .مسالم
است که با باال رفتن نرخ اشتغال و کار (حتی روزمزد) ،زمینه وقوع بسیاری از رفتارهای مجرمانه از بین مای
رود.
-4رهیافت توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی:
وا ه توانمند سازی 1در بافت های اجتماعی -فرهنگی وسیاسی مختلف معانی متواوتی را باه خاود مای
گیردکه شامل کنترل ،قدرت متکی به خود ،2اتکاء به خود ،3انتخاب،زندگی شرافتمندانه مطابق باا ارزشاهای
خویش ،ظرفیت چالش و مقابله بر سر حقاوق خاویش ،آزادی ،آگااهی و تواناایی مای باشاد کاه در درون
نظامهای ارزشی و عقیدتی جای دارد( .)Narayan,2002:13-14با این حال بانک جهانی تعریف رسمی ایان
وا ه را این چنین بیان داشته است " :توانمندسازی عبارت است از گسترش دارایی ها و توانایی هاای افاراد
فقیر به منظور مشارکت  ،چانه زنی  ،تاثیر گذاری ،کنترل و حوظ موسسات پاسخگویی کاه زنادگی آنهاا را
تحت تاثیر قرار می دهند.)Ibid(.رویکرد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی که با توجه به مقیاس رشاد

1

Empowerment
self- power
3 self-reliance
2
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شهرنشینی و افزایش سکونتگاههای غیر رسمی در اواساط دهاه  1981مایالدی بکاار گرفتاه شاده ،مسائله
سکونت غیر رسمی را در چارچوب رهیافت جامعتر تأمین مسکن و در ارتباط با اهداف توساعه اقتصاادی،
اجتماعی ،سیاستگذاریها و ابزارهای موجود مورد توجه قرار میدهد ،به این موهوم که تأمین مساکن بارای
اکثریت جمعیت شهری به صورتی کارآمد فقط از طریق رویکرد جامع توانمندساازی امکانپاذیر اسات کاه
شامل دسترسی به تأمین منابع مالی و اعتباری ،زیرساختهای پایه و خدمات و به رسمیت شناختن تصارف و
حق مالکیت آنها است

 .Petrella and You,1999توانمندساازی از ایان دیادگاه ،اساتواده صارف از

خزانه دولتی نیست بلکه ایجاد زمینه بهرهگیری از توان و منابع محلی این جوامع در جهات بهباود وضاعیت
اقتصادی و اجتماعی است.
 -1-1عناصر اصلی رهیافت توانمند سازی :تالشهای موفقیت آمیز به منظور توانمند کردن مردم فقیر
باعث افزایش آزادی انتخاب و عمل آنها در بافتهای مختلف می شود.چهار عنصر مشترك رهیافت توانمند
سازی عبارت است از:
 -1دسترسی به اطالعات
 -2مشارکت و شمول
 -3پاسخ گویی
-1ظرفیت سازمانی محلی()Narayan,2002:13-14
شکل زیر چارچوب توانمندسازی را بیان می کند(شکل .)1
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شکل  -1چارچوب توانمندسازی

source: Narayan, 2002:23

این رهیافت افراد ساکن در این نوع سکونتگاهها را نه به عنوان معضل بلکه بعنوان دارایای مای نگارد و
ارتقای وضعیت اجتماعی -اقتصادی آنها را با نقش تسهیل گر دولت بر عهده خود آنان می گذارد تا تعهد و
توانمند سازی را جایگزین فرهنگ استحقاق و فرهنگ فقر بنماید .بنابراین از رهگذر برقراری نظام مشارکتی
فعال در چارچوب رهیافتی جامع و سیستمی به ارتقاء شرایط محیطی و کالبدی و توانمندساازی اجتمااعی-
اقتصادی و فرهنگی تمام افراد ساکن می پردازد .رهیافت فوق از ایان انگااره کاه پدیادة جارم و رفتارهاای
مجرمانه بالذات در سکونتگاههای غیر رسمی وجود دارد گذار کرده و آنرا معلول رواباط قادرت حااکم بار
فضای شهری و رانت قانونی صاحبان قدرت و ثروت در نظام برنامه ریزی شهری سرمایه داری می داناد .از
این رو حتی وقوع پدیده جرم در این نوع سکونتگاهها را با عوامل کلای تار و فراساکونتگاهی مارتبط مای
داند(جدول .)1
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جدول  -1رویکردهای برخورد با سکونتگاههای غیر رسمی انگاره آنها از پدیده جرم
رویکرد

نکات اصلی

دروره زمانی

انگاره از پدیدة جرم

روا
نادیده گرفتن

تا دهة 1991

تخلیه اجباری و

1981-1991

حذف
خودیاری (مدارا و به

1981-1991

رسمیت شناختن)

با توسعة اقتصادی در کل جامعه مشکل

برخورد شدید پلیسی و

حل نخواهد شد .مشکل ساختاری است

تخریب

سکونتگاههای غیر رسمی غدة چرکینی

برخورد شدید پلیسی و

هستند که باید حذف شوند

تخریب

بهره گیری از نیروی کار ،مهارت و توان

برخورد و برنامه ریزی:

مدیریت ساکنان در حل مشکل

برخورد با پدیدة جرم نیز
منعطف تر و غیر هیجانی
تر

مسکن عمومی –

1981-1921

یارانه های هدفدار مسکن

برخورد و برنامه ریزی

اجتماعی
ممانعت از عادی شدن

مکان  -خدمات

1981-1991

تامین زمین و زیرساخت های اولیه

بهسازی

از  1981تاکنون

تامین حق سکونت و زیرساختها با بهره

ممانعت از عادی شدن

گیری از وضع موجود

رفتار مجرمانه از رهگذر

توانمندسازی

 1991تاکنون

رفتار مجرمانه از رهگذر
مشارکت در ساخت
کالبدی

مشارکت در ساخت
کالبدی
ایجاد چارچوب سیاسی ،اداری و محیطی

به دنبال رهیافت جامع و

با استواده از ظرفیت درونی اجتماعات

کلی نگر پدیده جرم در

محلی ،توسعة اقتصادی و اجتماعی

این نوع سکونتگاهها با
عوامل کلی تر و
فراسکونتگاهی ارتباط دارد.

منبع صالحی امیری و زهرا خدائی با تعدیل و تغییر ( ستون آخر از مولوان)
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اقتصاد غیر رسمی؛ توانمندسازی و مقابله با جرم
موهوم اقتصاد غیر رسمی 1در جهان سوم بوجود آمده است .کیت هارت ،2انسان شناس اقتصادی ،مبادع
این وا ه است و منظور او تمایز بین آن نوع فعالیتی است که در جهان سوم مرسوم است و در گزارش خود
به ( 3ILOمرکز بینالمللی کار) بر پویایی قابل توجه و تنوع این فعالیت ،در آن سوی فعالیت پسران واکسای
زن و کبریت فروش ،تأکید کرد .با این حال تا قبل از این تعریف ،مرکز بینالمللی کار ،هماواره بخاش غیار
رسمی را متراد ف با بیکاری در نظر گرفته و عقیده داشت این بخاش ماانع از ورود کاارگران باه فعالیتهاای
اقتصادی مدرن میشود ،ولی تعریوی که کیت هارت در سال  1991ارائه داد ،بخش غیار رسامی را اینچناین
توصیف کرد« :مردمی که مقداری از قدرت اقتصادی را در دست میگیرند کاه فعااالن رسامی اقتصاادی در
خود متمرکز کردهاند و قصد انکار آنهاا را دارناد .)Centeno and Portes,2003:4,5( ».بخاش غیار رسامی
اقتصاد بسیاری از فعاالن اقتصادی و فقرای شهری کشورهای در حال توسعه را در بر میگیرد( پیری1381 ،
 )28که انگاره های نهادی کنشگران بخش اقتصاد رسمی مانع از توجه و برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب
این بخش می شود .موضوع اقتصاد غیر رسمی از این نظر قابل توجه و پر اهیمیت اسات کاه ضامن اینکاه
نیروی انسانی بسیاری را مشغول می کند در عین حال منشاء این نیروی انسانی اغلاب ساکونتگاههای غیار
رسمی هستند .بنابراین توجه و برقراری مکانیسم قانونی برای ادامه فعالیات و حمایات از آن مای تواناد در
طیف دیگر مانع از وقوع پدیده جرم و رفتار مجرمانه شود .برآورد میشود که حدود  21درصد نیاروی کاار
بیشتر کشورهای در حال توسعه در این بخش مشغول باشد در حالیکه این میزان بارای کشاورهای توساعه
یافته تنها  3درصد برآورد شده است( .ایراندوست .)11 :1381 ،حتی اگر برذیریم کاه برخای از مجرماان در
اقتصاد غیر رسمی 1فعالیت می کنند باز باید بر این نکته باید تاکید بگذاریم که این بخش اقتصاد مای تواناد
بستری برای درمان و بازگشت بسیاری از آنها از رفتارهای مجرمانه باه سامت رفتارهاای قاانونی باشاد .در
شکل زیر پیوستار اقتصاد بخش رسمی و غیر رسمی را مشاهده می کنیم( شکل.)2
Informal Economy
Keith Hart
International labor organization

1
2

3

 -1منظور ما از اقتصاد غیر رسمی ،مساوی با اقتصاد زیرزمینی یا پدیدة قاچاق نیست .بلکه آن ناوع فعالیات اقتصاادی اسات کاه در
سطح شهر و روی خیابان و پیاده روها به صورت سیگارفروشی ،کبریات فروشای ،روزناماه فروشای یاا فاروش کارهاای صانایع دساتی
خانوادگی است.
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شکل  -2پیوستار بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد شهری

بخش

پیوستار بخش رسمی و غیر
رسمی

رسمی
تولید سرمایهداری کامل
شرکتهای چند ملیتی
بخش عمومی

بخش غیر
رسمی

تولید معیشتی
کشاورزی
کار خانوادگی

تولید خرده کاالیی
فعاالن کوچک مقیاس
خرده سرمایهداران

مقاطه کاری جزء

باز تولید
کارخانگی

نیروی کار
خانوادگی
سرمایه کاال و خدمات

مزدبگیر

بدون مزد

مزدبگیر /خود اشتغال

مزد محسوب نشده

)Source: Potter and Liyod- Evans (1998
 D.Drakakis-smith, 2000:131به نقل از

خرد بودن ،مقیاس کوچک و فعالیات محلای ،کاار در خاناه ،اشاتغال خاانوادگی ،نااچیز باودن سارمایه
موجودی ،دورهگردی ،دستوروشی و خود اشتغالی از جمله ویژگیهای بخش غیر رسمی اقتصاد است ،عالو
بر این ،ویژگی هایی چون ورود و خرو آسان ،عدم تجانس ،کار فشرده و کم مهارت ،مهاارت انادوزی در
حین کار ،روابط غیر مکتوب کارگر و کارفرما و همچنین عدم محدودیت جنسی و سنی و عدم محادودیت
مکانی برای این بخش شمرده شده است .نهایتاً فناوری کاربرو انطباقپذیر و بازارهای رقابتی فاقاد مقاررات
دست و پاگیر را نیز میتوان به این موارد افزود .شاغالن بخش غیر رسمی بصورت خود اشتغال یاا اشاتغال
خانوادگی به فعالیت میپردازند و کمتر مستقیماً مزدی دریافت میکنند .این افراد غالباً کم ساواد یاا بیساواد
هستند و بدون زیرساختهای الزم به فعالیت میپردازند .چنین ویژگیهایی بخشی از اقتصاد شهری را ترسیم
میکند که دارای مرزهای متغیر و ناپایدار است و عمومااً دهکهاای درآمادی پاایین و کام درآمادها از آن
امرارمعاش میکنند که یا توان رسمی شدن را (با توجه به قوانین موجود) ندارند و یا به علت ضعف ،ریسک
رسمیت را نمیپذیرند .وجود فرصتهای اقتصادی سودآور ،تسهیل در دسترسی ،انعطافپذیری و عدم پیروی
از قواعد رسمی ،از دالیل گسترش روز افزون این بخش به شمار میآیند (همان منباع .)11:بناابراین ،بخاش
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غیر رسمی ،یک بخش مهمی از اقتصاد و یقیناً بازار کار را در بسیاری از کشاورهای در حاال توساعه نشاان
میدهد و از اینرو نقشی مهم در ایجاد اشتغال ،تولید و درآمد بازی میکند .اشتغال در بخش غیر رسمی یک
استراتژی بسیار ضروری و حیاتی در کشورهایی است که فاقد شبکههای سالمتی اجتماعی همانناد بیماه یاا
حقوق بیکاری هستند ( .)Hassmanns and Mehran ,2003:1رهیافات توانمندساازی باه دنباال مشاارکت
فعاالنه افراد ،ساختارها و قوانین و مقررات به نوع فقرای شهری است تاا از ایان رهگاذر بتاوان از سارمایه
اجتماعی موجود در بین این افراد برای بازتولید نیروی کار مورد نیاز شهر و همچنین کاهش جرایم ناشای از
بیکاری و فقر دست یافت .این رهیات اقتصاد غیر رسمی را به رسمیت می شناسد و با برقراری مکانیسمهای
مالی مطلوب همانند وام های خرد و جمعی( تعاونی) ،پوشش بیمه ای ارزان ،حمایتهاای بهداشاتی ،تادارك
بازارهای مکان و زمان بازارهای مکاره کوچک در نقاط مختلف شهر برای رائه تولیدات فقرای شاهری و ....
باعث باال رفتن انگیزة اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی شده و زمینة بروز جرم را از باین مای بارد .رهیافات
توانمندسازی ،کاهش جرایمی که ریشه در بیکاری و فقر دارند را مسبوق به کنشی جمعی و نهادی و نیاز از
القای انگیزه به خود خالفکاران و مجرمان می داند.
 -3نتیجه گیری
شهرنشینی سریع و الگوی برنامه ریزی ملی و اقتصادی موجد اسکان غیر رسمی است .به موازات رشد و
گسترش شهرنشینی این پدیده نیز خود را بازتولید کرده و به مثابة فضای کنشگری اجتمااعی – اقتصاادی و
فرهنگی در حاشیه یا در متن شهر رسمی و مدرن حضور داشته است .هر انادازه کاه بار پوشااندن و پنهاان
کردن آنها از قبیل تخریب ،انتقال جمعی و کلنی و  ...اقدام شد بیشتر در سطح شهر نمایان شدند .راهبردهای
مختلوی در برخورد و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی مخصوصاً از دهة  1991میالدی توسط دولتهاا و
بخش عمومی پی گرفته شده است .نکته اصلی در اغلب آنها همانا انگارة جرم خیزی این مناطق و رفتارهای
سوء و خار از عرف ساکنان آنهاست.بنابراین برخوردهای شدید پلیسی و تخریب و کوچاندن ساکنان ایان
مناطق بدون هرگونه چاره اندیشی و برنامه ریزی در دساتور کاار راهبردهاایی همانناد تخریاب و سیاسات
بولدوزری قرار گرفتاه باود .حتای راهبردهاای انساانی تاری همانناد  Site & Serviceیاا راهبارد حقاوق
شهروندی ،مسکن اجتماعی و  ...نیز نگرش جامع و طوالنی مدتی برای ساماندهی ایشان نداشاتند و از ایان
رهگذر همچنان بر اندیشة محافظه کارانه و لیبرالیستی در برخورد با پدیدة جرم و رفتارهای خالفکاراناه در
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این نوع سکونتگاهها هر چند با شدتی کمتر از اهبردهای قبلی ،تاکید می کردند .مشکل عمدة این راهبردهاا
در برخورد با پدیدة جرم ناشی از عدم کلی نگری و جامع اندیشی نظاری و عملای ایان راهبردهاسات .باه
عبارت دیگر این راهبردها یا به خوشبختی مکان (1طرحهای مبتنی بار دگرگاونی محایط کالبادی و  )..مای
اندیشیدند همانند راهبرد  Site & Serviceیا به خوشبختی مردم (2برقراری بیمه های بیکااری یاا یاراناه ای
مسکن و  )...همانند راهبرد حقوق شهروندی .اما راهبرد توانمندسازی به جامعیت مکاان و ماردم در کلیات
فضا -مکان اسکان غیررسمی می نگرد بنابراین با گذار انگاره های تقلیل گرا و محافظه کارانه ،نه تنها پدیدة
اسکان غیررسمی را پدیه ای بالذات و خودرو نمی داند و آنرا مسبوق به عوامال متعادد و کاالن در ساطح
جهانی -ملی – محلی می کند همچنان پدیدة جرم در این سکونتگاهها را ناشی از عوامل متعددی مای داناد
که در معرفت شناسی و هستی شناسی راهبردهای دیگر ،به عمد یا سهواً ،مغوول واقع شده است .این راهبرد
بر مشارکت و فعالیت جمعی بیشتر از فعالیتهای پراکنده و غیر جامع ارزشگذاری مای کناد .از اینارو برناماه
ریزی کاهش جرایم شهری را از خود مجرمان و با راهبردهای عملیاتی جامعی همانند به رسامیت شاناختن
اقتصاد غیر رسمی و متعهد ساختن در برابر نهادهای مالی و ایجاد انگیازه بارای رقابات در باازار رقاابتی و
افزایش هوش اقتصادی – اجتماعی می آغازد.

-4فهرست منابع
 .1آندرویچ ریروسا( ،)1381پژوهشهای شهری ،ترجمه  ....انتشارات
 .2ایراندوست ،کیومرث( ،)1381بخش غیر رسمی ،چالشها و فرصتها شهرداریها ،ساال پانجم ،شاماره
.23
 .3پیران ،پرویز( ،)1381باز هم در باب اسکان غیر رسمی مورد شیرآباد زاهدان ،هوات شاهر ،ساال ساوم.
شماره نهم و دهم ،پاییز و زمستان
 .1پیری عیسی( ،)1381امکان سنجی بکارگیری رهیافت توانمندساازی در سااماندهی ساکونتگاههای غیار
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