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Abstract
Background and objective: With the rise of urbanization and economic-trade, political, social, and cultural exchanges between cities around the 
world, the prevalence of epidemics has increased. Challenges caused by the most important factor that can affect the level of independence, 
authority, and sovereignty of cities and by becoming critical, have special effects on the strength and tolerance or resilience of cities (mainly 
their vulnerable people), can be from the perspective of the right approach to the city. The present study aims to analyze the relationship 
between the view of urban right to life for all citizens and the consequences of the crisis of Quaid 19 in cities. The main and fundamental 
question of this review is: What is the situation and situation of the people living in the cities in the face of the Corona crisis, with an emphasis 
on the theory and approach of the right to urban life? What strategies are more essential?
Method: The research method of this study is fundamental and based on an "urban theory" which, while reviewing the sources, has presented 
strategies and strategies to reduce the negative effects of the phenomenon under study.
Findings: This study examines the issue of the right to life for vulnerable urban people during the Corona Disease Period, based on the 
approach and concept of Henri Lefebvre's "Right to the City" approach. A collective right that emphasizes democratic governance, national 
unity, and the interdependence of all recognized international civil, political, economic, social, cultural, and environmental rights. In addition 
to all the socio-economic implications of the new virus, Corona also clarified the logic of global politics and ethics, in the sense that a purely 
material reality and knowledge of moral and political systems are strongly interdependent, causing people to protect the rights of individuals 
also seeks the health of relatives and other residents of the city. In most countries, civil and urban organizations and institutions, various 
consultations and actions related to maintaining the level of empowerment and socio-economic power of the people of the cities have begun 
and achieved effective results.
Conclusion: This study showed that the effects of this crisis on the living conditions and quality of urban people, in general, were very similar, 
but in particular, there are many differences between urban living conditions in the world, which depends on the conditions and level of social 
resilience. Economic and managerial cities. Emphasizing the view and importance of urban life rights, this study also considers strengthening 
the solidarity and local-national solidarity as the only fundamental solution to the disease and the resulting crisis. A path that leads to the 
health of the majority and not the economic benefit of a minority of people in society.
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چكيده
زمينه و هدف: با افزايش ضريب شهرنشينى و تبادالت اقتصادى-تجارى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى بين شهرهاى جهان، زمينه شيوع اپيدمى  ها بيشتر 
شده است. چالش  هاى ناشى از مهمترين عاملى كه مى  تواند سطح استقالل، اختيارات و حاكميت شهرها را متاثر سازد و با تبديل شدن به بحرانى، آثار 
ويژه  اى بر قدرت و سطح تحمل يا تاب  آورى شهرها (عمدتا مردم آسيب  پذير آنها) داشته باشد، مى  تواند از منظر رويكرد و مفهوم حق به شهر بررسى 
شود. هدف مطالعه حاضر، تحليل ارتباط ميان ديدگاه حق زندگى شهرى براى همه شهروندان و پيامدهاى بحران كوويد 19 در شهرهاست. پرسش 
اصلى و مبنايى اين بررسى مرورى اين است كه: با تاكيد بر نظريه و رويكرد حق براى زندگى شهرى، وضعيت و شرايط مردم ساكن شهرها در مواجه 

با بحران كرونا، چگونه است؟ چه راهكارهايى ضرورت بيشترى دارند؟
روش: روش پژوهش، مرورى-تحليلى و مبتنى بر يك «نظريه شهرى»1 است كه ضمن بررسى ديدگاه  ها و منابع مرتبط، به ارائه راهبردها و راهكارهايى 

براى كاهش اثرات منفى پديده موردمطالعه پرداخته است. 
يافته ها: اين مطالعه، موضوع حق به زندگى براى مردم آسيب  پذير شهرى در دوره مبارزه با بيمارى كرونا را با پايه رويكرد و مفهوم «حق براى شهر» 
هانرى لوفور، بررسى كرده است. يك حق جمعى كه بر مديريت دموكراتيك، يكپارچگى ملى و وابستگى متقابل همه حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و زيست محيطى شناخته شده بين المللى تأكيد دارد. كرونا ويروس جديد، عالوه بر همه پيامدهاى اجتماعى-اقتصادى، منطق حاكم 
بر سياست و اخالق جهانى را هم روشن  تر كرد به اين معنا كه واقعيتى كامال مادى و دانشى با سيستم  هاى اخالقى و سياسى، وابستگى متقابل شديدى 
دارد كه باعث شده تا افراد عالوه بر حفظ حقوق فردى، به دنبال سالمت بستگان و ديگر ساكنان شهر هم باشند. در اغلب كشورها، سازمان  ها و 
نهادهاى مدنى و شهرى، رايزنى  ها و اقدامات گوناگونى مرتبط با حفظ سطحى از توانمندى و قدرت اجتماعى-اقتصادى مردم شهرها آغاز و به نتايج 

موثرى دست يافته  اند.
ولى  داشته  اند  باهم  زيادى  شباهت  كلى  بطور  شهرها  مردم  زيست  كيفيت  و  شرايط  بر  بحران  اين  تاثيرات  كه  داد  نشان  بررسى  اين  نتيجه گيرى: 
بطورخاص، تفاوت  هاى زيادى بين شرايط زندگى شهرى در دنيا ديده مى  شود كه بستگى زيادى به شرايط و سطح تاب  آورى اجتماعى-اقتصادى و 
مديريتى شهرها داشته است. همچنين اين مطالعه با تاكيد بر ديدگاه و اهميت حقوق زندگى شهرى، تنها راه  حل اساسى مواجهه با اين بيمارى و بحران 

ناشى از آن را، تقويت همبستگى و انسجام محلى-ملى مى  داند؛ راهى كه به سالمتى اكثريت و نه سود اقتصادى اقليتى از افراد جامعه مى  انجامد.
كليدواژه ها: ويروس كرونا، حق زندگى شهرى، شرايط اقتصادى-اجتماعى، جامعه محلى، ايران

◄استناد           فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): فنى، زهره. (پاييز، 1399)، تحليل ديدگاه حق زندگى شهرى و مواجه با بحران ويروس كوويد 19. فصلنامه 
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1.   براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به استراس و كوربين (1387)؛ حافظ نيا (1393).
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مقدمه 
در سال 1967 ميالدى، به دنبال بروز تنش  هاى اجتماعى در جامعه 
شهرى پاريس، هانرى لفور١، رساله تاثيرگذارش درباره حق به شهر را 
نوشت٢. وى در آن زمان، اين حق را حق به زندگى شهرى و نوعى 
معنادارتر،  عدالت،  برپايه  شهرى  ساختن  براى  همگانى  درخواست 
سرزنده  تر و عارى ازخودبيگانگى مى  دانست. اين نكته را نه بنا به رسم 
دانشگاهيان كشور در اقتباس  هاى مكرر از نوشته  هاى انديشمندان 
مى  نويسم، بلكه از آن جهت اشاره شد كه قصد دارم از اين منظر و 
باشم.  داشته  تازه  اى  نگاه  خودمان،  كرونازده  شهرى  دنياى  به  رويكرد 
زمانى اين نوع نگاه به شهر، عمدتا از سوى اكولوژيست  هاى دهه 60 
اجتماعى-اقتصادى  گسترده  نابرابرى  هاى  دليل  به  و  ميالدى   70 و 
در فضاهاى كالبدى شهرها پديد آمد ولى هنوز در سده 21، شاهد 
گوناگون  اجزاء  به  نسبت  بى  اعتنايى  ها  و  ناماليمات  انواع  گستره 
زندگى در شهرهاى خود هستيم كه به  ويژه به هنگام بروز بحران  ها، 

بيشتر نمايان مى  شوند. 
 برپايه  ى مطالعات نويسنده در مورد مقياس فعاليت  ها، كاركردها 
كشورهاى  در   (1394 همكار،  و  (فنى  شهرها  اختيارات  حوزه  و 
به  ويژه  اقتصادى-اجتماعى  پديده  هاى  ميان  روابط  نوع  گوناگون، 
كاركردهاى محلى، ملى و جهانى شهرها، ارتباط مستقيمى با سطح 
و  محلى  اجتماعات  توانمندسازى  فقرزدايى،  سياست  هاى  آگاهى، 
افزايش  با  كه  داده  نشان  شواهد  دارند.  پايدار٣  توسعه  برنامه  هاى 
اجتماعى  سياسى،  اقتصادى-تجارى،  تبادالت  و  شهرنشينى  ضريب 
شده  بيشتر  اپيدمى  ها  شيوع  زمينه  جهان،  شهرهاى  بين  فرهنگى  و 
تقويت  و  شهرها  تجارى  پيشرفت  با  همزمان  است (فنى، 1393). 
اقتصادهاى محلى-جهانى، چالش  هاى مهمى در عرصه  هاى گوناگون 
اجتماعى(بهداشت، آموزش، حقوق مدنى، حقوق فردى و ....) براى 
شدت  جهانى،  اپيدمى  يك  بروز  با  كه  مى  شوند  مطرح  شهروندان 

بيشترى پيدا كرده است. 

1.  Henry Lefebvre
 right to the city شهر  به  حق  مقوله  هبيتات  درباره  و  سال 2004  يونسكو  در    .2
بيانيه  ازاجزاء  يكى  عنوان  به  حق  اين  كه  كردند  پيشنهاد  و  صادر  مشتركى  منشور 
حقوق بشر و به عنوان يك حق اساسى  در قانون اساسى كشورهايى كه قائل به اين 
حقوق هستند، وارد شود. آخرين كشورى كه اين حق را در قانون اساسى خود وارد 
كرده برزيل  است كه در سال 2001 حق به شهر را به عنوان حقوق جمعى پذيرفت.
3.  Fanni, 2020

زندگى  حق  ديدگاه  ميان  ارتباط  تحليل  حاضر،  مطالعه  هدف 
در   19 كوويد  بحران  پيامدهاى  و  شهروندان  همه  براى  شهرى 
است  اين  مرورى  بررسى  اين  مبنايى  و  اصلى  پرسش  شهرهاست. 
كه: با تاكيد بر نظريه و رويكرد حق براى زندگى شهرى، وضعيت و 
شرايط مردم ساكن شهرها در مواجه با بحران كرونا، چگونه است؟ 

چه راهكارهايى ضرورت بيشترى دارند؟
اين نوشتار علمى-مرورى، به بررسى موضوع حق زندگى براى 
مردم آسيب  پذير شهرى در دوره مبارزه با بيمارى كرونا با تاكيد بر 

رويكرد و مفهوم «حق براى شهر» ۴هانرى لوفور مى  پردازد.

روش
بر  مبتنى  و  مرورى-كيفى  روش  با  كاربردى  پژوهش  اين  ماهيت 
نظريه است كه ضمن مرورى بر منابع و مطالعات، به ارائه راهبردها 
و راهكارهايى پرداخته است. از اين  رو، روش مطالعه كيفى و بيشتر 
بر صفات، حاالت و آنچه مردم فكر، احساس و رفتار مى  كنند(فنى، 
1397)، تاكيد دارد و از اين    رو با معانى و محتوا سروكار دارد. به اين 
روش، ساختارگرايى اجتماعى (مردم محورى) هم اطالق مى  شود. اين 
موضوع،  يا  مساله  بر  سياست  ها،  تحليل  بر  تمركز  بجاى  پژوهش 
تاكيد داشته، و سطح تحليل واحد آن، كل شهر(مردم) است. بعبارت 
ديگر، روش پژوهش حاضر مبتنى بر تحليل ديدگاهى بنيادى–نظرى 
و نيز مطالعه گزارش  ها و منابعى است كه در مورد ساختار و شرايط 
زيستى و نحوه برخورد ساكنان شهرهاى كشور و ساير شهرهاى جهان 

با بحران ويروس كرونا صورت گرفته است. 

يافته  ها
وضعيت حق به زندگى شهرى در كشور: 

براى ورود به بحث اصلى، الزم است ابتدا به استدالل هانرى لوفور در 
تئورى «حق براى شهر»، پرداخت كه مبتنى بر بازسازى عميق روابط 
اجتماعى-اقتصادى نظام سرمايه  دارى و شهروندى ليبرال-دموكراتيك 
عصرى  در  ما  است:  نوشته  زمينه  اين  در  هاروى  ديويد  است.  بوده 
از  افراد  انتفاع  درجه  و  خصوصى  مالكيت  حق  كه  مى  كنيم  زندگى 

4.  The right to the city 
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كرد،  فكر  آن  به  مى  توان  و  مى  شود  كه  حق  مفاهيم  ديگر  بر  آن، 
پرسش  با  وقتى  اول،  وهله  در  (هاروى، 2008)١.  است  يافته  برترى 
چه حقوقى؟ رو  به  رو مى  شويم، پاسخ ساده انگاشته و گويى در رفع 
مشكالت و نيازهاى مردم محروم شهر خالصه مى  شود، اما اين پاسخ 
كافى نيست (ماركوز، 2012)٢. حق براى شهر حقى است گسترده. 
حقى كه نه تنها شامل مشروعيت در بهره  مندى از برخى امتيازات 
است  حقى  بلكه  موجود،  حقوقى  سيستم  درون  شهروندى  و  شهرى 
يك  تحقق  براى  تنها  نه  كه  است  ادعايى  سياسى؛  بوى  و  رنگ  با 
حق يا مجموعه  اى از حقوق به دنبال تزريق عدالت در نظام حقوقى 
نظامى  خلق  متقاضى  و  باالتر  اخالقى  حق  يك  بلكه  است،  موجود 
بهتر است كه در آن تمام مزاياى بالقوه يك زندگى شايسته شهرى 
شهر  به  حق   .(2012 (ماركوز،  يابد  تحقق  كامل  طور  به  مى  تواند 
حقى فراتر از دسترسى به خدمات بهداشتى، مسكن مناسب، شغل 
شايسته و فراتر از مشاركت در دموكراسى انتخاباتى شهر، بلكه اين 
حق در واقع حق ما به تغيير شهر است تا از دل آن شهرى بسازيم 
اما  مى  پرورانيم.  ذهن  در  را  آن  در  زيستن  آرزوى  كه  آوريم  برون  و 
الزم به ذكر است ما در اين فرآيند مى  بايد خود و شيوه  اى كه قرار 
قرار  باز  انديشى  مورد  نيز  را  زندگى   كنيم  يكديگر  كنار  در  است 
حق  مى  كند  نشان  خاطر  هاروى  ديويد   .٣(5  :2013 (ليپمن،  دهيم 
ماست،  يكايك  قلبى  خواسته  و  اشتياق  كه  اين  از  پس  شهر  براى 
حقى است براى بازسازى خود به شيوه  اى مقبول و موثر كه منجر به 
خلق جامعه شهرى متفاوتى شود، جامعه  اى كه حق برخوردارى از آن 
يكى از ارزشمندترين حقوق انسانى ما محسوب مى  شود. وى يادآور 
مى  شود، ما به صورت فردى و جمعى از طريق فعاليت  هاى روزانه و 
درگير شدن در تمام زمينه  هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى شهر را 
مى  سازيم و در مقابل، شهر نيز ما را مى  سازد (هاروى، 2008: 93)۴. 
اين همان مفهومى است كه لوفور پيش  تر آن را در قالب توليد فضاى 
شهرى و حق مدعى شدن بر اين فضا ارائه كرده است. اين مفهوم از فضا 
مرتبط با زندگى روزمره، روابط اجتماعى و مبارزه سياسى است و از طريق 
زندگى روزمره و مناسبات سياسى نيز توليد مى  شود (فرندلى، 2013)۵. 

1.  Harvey, 2008
2.  Marcuse, 2012
3.  Lipman, 2013, 5  
4.  Harvey, 2008: 93
5.  Friendly, 2013

اين ديالكتيك «نوسازى شهر»۶ در فرآيند دوباره  سازى خودمان، هسته 
اصلى تالش براى رسيدن به حق به شهر است و اين دو همان چيزى 
كردن  گريه  مى  نامد.  كردن»  تقاضا  و  كردن  «گريه  لوفور،  كه  است 
براى ضروريات و تقاضا كردن چيزى بيش از آن. ماركوز خاطرنشان 
مى  كند اين تقاضا چيزى نيست كه متعلق به همه باشد. نه بانك 
خود  حق  آنها  كه  چرا  آنها.  هم  دستان  نه  و  خوارها  زمين  نه  دارها، 
حق  اين  كرده  اند.  دنبال  بوده  دلخواه  شان  كه  شيوه  اى  به  را  شهر  از 
بيش و پيش از همه، محروم شدگان، طرد شدگان، بيگانه شدگان و 
استثمارشدگان را دربر مى  گيرد و در جستجوى حقوق از دست رفته 
و گم شده آنهاست (ماركوز، 2012)٧. ضرورى است بدانيم اين حق 
تنها محدود به افرادى نمى  شود كه به عنوان شهروندان قانونى شهر 
جمله  از  شهر  يك  تمام ساكنان  دربرگيرنده  بلكه  مى  شوند،  شناخته 
افراد طبقه كارگر، مردم فقير، بى  خانمان  ها، زنان، رنگين پوست  ها و 
مهاجران فراملى است. چرا كه يكايك اين افراد نه تنها حق ماندن 
در شهر و منتفع شدن از تمام خدمات متعلق به آن را دارند، بلكه 
را  مى  كنند  زندگى  آن  در  كه  شهرى  توسعه  آينده  تا  آنهاست  حق 
به شيوه  اى دموكراتيك تعيين كنند (ليپمن، 2013، فرندلى، 2013، 
پارسل، 2002)٨. لوفور بر اين باور است كه تمامى ساكنان مى  بايد 
به عنوان شهروندان در تصميم سازى  هاى شهر شركت نمايند. يعنى 
از واژه ساكن بودن كه شمول گسترده  ترى از شهروندى دارد، استفاده 
مى  كند و معتقد است فردى كه ساكن شهر است بايد به مثابه يك 
مى  توان  نهايت  در   .٩(2014 (تيلوكسين،  شود  ديده  رسمى  شهروند 
گفت، حق به شهر يك حق جمعى براى تمام افرادى است كه در 
شهر ساكن هستند. اين حق نه تنها حق استفاده از آن چيزى است 
كه در فضاى شهرى وجود دارد، بلكه همچنين شامل تعريف و ايجاد 
آن چيزى است كه بايد در شهر به منظور پاسخ به نيازهاى انسانى 

جهت زندگى شايسته وجود داشته باشد (هاروى، 2008)١٠. 
مشاركت  از:  است  عبارت  شهر  به  حق  اساسى  مولفه هاى 
براى  شهرى  مديريت  و  طراحى  برنامه ريزى،  فرايند  در  شهروندان 
تضمين دسترسى شهروندان، هدايت متوازن و برابرى طلبانه كاربرى 

6.  Remaking the city
7.  Marcuse, 2012
8.  Lipman, 2013 Friendly, 2013; Purcell, 2002
9.  Teelucksingh, 2014
10.  Harvey, 2003
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زمين براى دسترسى همگانى به مسكن، فعاليت، بهداشت، آموزش، 
زندگى  و  فراغت  اوقات  عمومى،  فضاى  و  حمل  و  نقل عمومى 
راحت، تضمين دسترسى شهروندان كم درآمد به مسكن مناسب و 
مشترك  استفاده  به  دسترسى  تضمين  غيررسمى،  اسكان  ساماندهى 
شهروندان از فضاهاى عمومى با اختصاص پهنه هاى ويژه براى امور 
مى  دهند  شكل  را  چارچوبى  همان  مولفه  ها  اين  شهر.  در  اجتماعى 
كه حق به شهر را به بيانيه جهانى حقوق بشر وارد كرده است. در 
اينجا به طور خالصه و ويژه، دو حق اصلى زندگى شهرى كه ارتباط 
مستقيمى با موضوع دارند ولى در ايران موردتوجه نيستند، بررسى 

مى  شود:
1. حق ساكنان به استفاده كامل از فضاى شهرى در زندگى روزمره: 
اين  است.  شهرى  فضاهاى  در  كار  بازى،  زندگى،  به  حق  اين 
حق مبتنى بر عدالت اجتماعى است و مى  توان آن را در قالب 
حق توزيع مجدد بيان كرد. البته نه براى همه انسان  ها بلكه براى 

كسانى كه از آن محروم شده  اند و به آن نياز دارند. 
2. تضمين دسترسى به استفاده مشترك شهروندان از فضاهاى عمومى 
در  اقتصادى  و  اجتماعى  امور  براى  ويژه  پهنه هاى  اختصاص  با 
شهر (سوجا، 2010، فرندلى، 2013)١. تحقق اين حق از طريق 
مشاركت و اجراى فرآيندهاى مشترك بين جامعه مدنى، دولت  ها 
نقش  بين  اين  در  است.  امكان  پذير  المللى  بين  سازمان  هاى  و 
گروه  هاى جامعه مدنى و سازمان  ها در تحقق اين حق جمعى براى 
ساكنان شهر بسيار حياتى است زيرا تجربه كشور به روشنى نشان 
داده كه نبود اين مشاركت  ها و نقش  ها، ايجاد كننده ساختار  هاى 
نامناسب، ناعادالنه و ناكافى در مكان  هاى شهرى است. به عبارت 
ديگر، برپايه ديدگاه حق به شهر نمى  توان به دنبال اصالح شرايط 
اقتصادى،  روابط  پايه  اى  و  اساسى  بازسازى  بلكه  بود،  شهرها 
سياسى و اجتماعى در شهر و فراتر از آن مدنظر است؛ اين فرايند 
تقويت  به  مى  تواند  دارد،  پايدار  شهرى  مديريت  در  ريشه  كه 
شهرها  ساكنان  تاب  آورى  افزايش  و  جامعه  در  مدنى  بنيادهاى 

كمك نمايد (فنى و همكار، 2019).
در اين نوشتار، موضوع چالش  هاى ناشى از مهمترين عامل يا 
بحرانى كه مى  تواند سطح استقالل، اختيارات و حاكميت شهرها را 

1.  Soja, 2010, Friendly, 2013

تاب  آورى  يا  تحمل  سطح  و  قدرت  بر  ويژه  اى  آثار  و  سازد  متاثر 
شهرها (عمدتا مردم آسيب  پذير آنها) داشته باشد، از منظر رويكرد 
و مفهوم حق به شهر بررسى مى  شود. يك حق جمعى كه بر مديريت 
دموكراتيك، يكپارچگى ارضى و وابستگى متقابل همه حقوق مدنى، 
سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و زيست محيطى شناخته شده 
بين المللى تأكيد دارد. پرسش اصلى و مبناى اين بررسى مرورى 
اين است كه: با تاكيد بر رويكرد حق براى زندگى شهرى، وضعيت 
و شرايط مردم ساكن در شهرهاى نقاط مختلف جهان در مواجه با 
بر  بحران  اين  تاثيرات  مى  رسد،  بنظر  است؟  چگونه  كرونا،  بحران 
شرايط و كيفيت زيست مردم شهرها بطور كلى شباهت زيادى باهم 
زندگى  شرايط  بين  زيادى  تفاوت  هاى  بطورخاص،  ولى  داشته  اند 
سطح  و  شرايط  به  زيادى  بستگى  كه  مى  شود  ديده  دنيا  در  شهرى 
و  نمونه  براى  است.  داشته  شهرها  اجتماعى-اقتصادى  تاب  آورى 
طبق بررسى  هاى اوليه نگارنده، شهرهايى كه سطح كيفيت زندگى 
مقابله  در  است،  بوده  بيشتر  آنها  در  ساكنان  شادى  و  خرسندى  و 
مانند كشورهاى  بيشترى داشته  اند.  موفقيت  كوويد 19  و شكست 
حوزه اسكانديناوى، نيوزيلند و استراليا ( دنف و همكاران، 2020)٢. 

آثار اجتماعى-اقتصادى كوويد 19 بر شهرها:
 امروزه شهرها از تحوالت و تعامالت جهانى بشدت متاثر مى  شوند. 
از  ناشى  بيمارى  هاى  شيوع  با  رابطه  در  به  ويژه  تاثيرپذيرى  اين 
ويروس  ها، بسيار چشمگيرتر شده است. تسرى اين اپيدمى  ها مانند 
سارس، ابوال و اكنون كرونا، استقالل، اختيارات، عملكردها و شرايط 
كرده  تهديد  را  جهان  شهرهاى  سياسى  حتى  و  اجتماعى-اقتصادى 

است (اقتباس از: فنى. 1393). 
بطوركلى، بيمارى  هاى مسرى مى  توانند آثار ويژه  اى بر توانايى  ها، 
سطح تاب  آورى، ميزان استقالل و شدت جريان فعاليت  ها در شهرهاى 
درگير، داشته باشند. بيمارى كرونا كه ظاهرا از يكى از شهرهاى چين 
(ووهان) آغاز شد و به دليل تبادالت و تعامالت اقتصادى-تجارى به 
سمت ساير شهرها در چين و كشورهاى مرتبط با آن حركت كرد، 
بسيارى از شهرها در قاره  هاى آسيا، اروپا، آمريكاى شمالى و اكنون 

جنوبى را با مخاطرات زيادى مواجه كرده است. 
با   (19 (كوويد  كرونا  مانند  بيمارى  هايى  جهانى  پراكندگى 

2.  De neve, et al. 2020
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سرعت انتشار باال، وجود اتصال و ارتباط شبكه  اى مستمر و قوى 
به:  مى  دهد(ر.ك.  نشان  را  جهان  شهرهاى  از  زيادى  شمار  ميان 
فنى، 1393). اين سرعت انتشار اپيدمى در سطح جهانى، مى  تواند 
از  بسيارى  نهفتگى  دوره  اينكه  يكى  باشد:  داشته  اساسى  دليل  دو 
ويروس  ها از جمله كوويد 19 از سفرهاى هوايى فرا  قاره  اى و حتى 
قاره  اى بيشتر است كه اين موضوع بر بى عالمت بودن آن در انتقال 
وجود  دليل  به  اينكه  دوم  تاثيرگذارست.  سفر،  مقاصد  به  رسيدن  و 
شبكه شهرهاى جهانى، راه  هاى انتقال بيمارى به شيوه  هاى گوناگونى 

مى  توانند جمعيت شهرها را مبتال و درگير كنند. 
همچنين با توجه به تحليل  هاى پيشين انديشمندانى چون اسميت 
و تيلور در بخش  هايى از آثار خود(اسميت، 2001، تيلور، 2004)١ 
مبنى بر اينكه اغلب شهرهاى آسيايى، آفريقايى و آمريكاى التين، به 
داليلى از جمله ساختار معيوب سياسى-اقتصادى حاكم بر كشورهاى 
اين مناطق، با افت سطح تاب  آورى و اختيارات مواجه  اند، مى  توان 
گروه  اين  كرونا،  شيوع  بحرانى  شرايط  در  كه  كرد  استنباط  چنين 
اجتماعى- پيامدهاى  با  جهان،  شهرهاى  ديگر  به  نسبت  شهرها  از 

اقتصادى ناگوارترى روبرو هستند. 
آثار اخالقى-سياسى كوويد 19 بر زندگى شهرها:

اجتماعى-اقتصادى،  پيامدهاى  همه  بر  عالوه  جديد،  ويروس  كرونا 
منطق حاكم بر سياست و اخالق جهانى را هم روشن  تر كرده است؛ 
به اين معنا كه واقعيتى كامال مادى و دانشى با سيستم  هاى اخالقى 
است،  شده  باعث  البته  و  دارد  شديدى  متقابل  وابستگى  سياسى  و 
افراد عالوه بر تامين حقوق فردى، به دنبال حفظ سالمت بستگان 
مترو،  و  اتوبوس  كار،  محل  در  مردم  باشند.  شهر  ساكنان  ساير  و 
مدرسه، فروشگاه مواد غذايى و ساير سيستم خدماتى مستقيم، قابل 
سرايت و آسيب  پذيرند. همچنين انسان مدرنى كه از لحاظ اخالقى، 
فردگراست و مى  خواهد مراقب خودش باشد، از يك طرف به دنبال 
در  آنها  انباشت  و  حياتى  كاالهاى  ساير  و  غذايى  مواد  جمع  آورى 
فردگرايى  بر  اين  و  كند  قطع  بيرون  با  را  خود  ارتباط  تا  بوده  منزل 
و جدايى گزينى او افزوده است و از سوى ديگر، اگر مراقب ديگر 
ساكنان شهر نباشد، نمى  تواند در فضاى شهرى، به راحتى قدم بزند، 

تنفس و امرارمعاش كند.

1.  Smith, 2001; Taylor, 2004

تدابير، اقدامات و برخورد با بحران براى تحقق حقوق زندگى 
شهرى: 

در سراسر جهان، همه مردم، پژوهشگران، دانشمندان و نهادها در حال 
فعاليت  ها٢آمده  از  نمونه  چند  (لينك  هستند   19 كوويد  با  مبارزه 
است). ما در دنياى به  هم پيوسته  اى زندگى مى  كنيم كه جراحت يك 
فرد، در واقع ناراحتى براى همه است، اگر متوجه باشيم!!. از اين  رو، 
و  همبستگى  به  شهر»،  به  «حق  ديدگاه  فكرى  مبانى  بر  تاكيد  با 
انسجام اجتماعى بيشترى براى مقابله با پيامدهاى مخرب اجتماعى-
همه  براى  سالمى  شهرى  جامعه  تا  نيازمنديم  ويروس  اين  اقتصادى 

مردم و نه اقليتى معدود پديد آيد.
دانشمندان و پژوهشگران حوزه ويروس  شناسى، در كنار ساير 
و  اجتماعى  مددكارى  نجات،  و  امداد  درمانى-بهداشتى،  گروه  هاى 
اثرات  كاهش  براى  رقابتى  و  مستمر  تالشى  به   ... و  روانشناسى 
مخرب اين ويروس و نيز دستيابى همه مردم آسيب  پذير به خدمات 
گوناگون مشغولند. تاكنون طرح  ها و سياست  هاى ابتكارى خوبى از 
سوى نهادهاى دولتى، جامعه مدنى، سازمان  هاى مردمى، دانشگاهى 
و بخش خصوصى، براى حمايت از جمعيت در مقابل كوويد 19، 
تدوين، مصوب و اجرا شده است كه از طرق مختلف به اثرات متعدد 
و پيچيده اين بيمارى همه  گير پاسخ مى  دهند. در ادامه برخى از اين 
اقدامات كه حاوى نكات كليدى مبارزه با كوويد 19 و به  ويژه در 

رابطه با تحقق و حفظ حقوق زندگى شهر هستند، مرور مى  شوند.
و  سازمان  ها  توسط  تدابير،  و  اقدامات  اينگونه  از  مهمى  بخش 
اقدامات  و  برنامه  ها  رايزنى  ها،  بصورت  شهرى،  و  مدنى  نهادهاى 
گوناگونى مرتبط با حفظ سطحى از توانمندى و قدرت اجتماعى-

مهم،  نهادهاى  اين  از  يكى  است.  شده  انجام  شهرها  مردم  اقتصادى 
 ۴.(2020 همكار،  و  (دنف  است  شهر»٣  به  حق  جهانى  «دپارتمان 
با  متكثر  دموكراتيك،  جوامع  شهر،  براى  حق  جهانى  دپارتمان 

2 . http s : / / w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a rti c l e / p i i /
S0048969720323287

 http s : / / w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a rti c l e / p i i /
S0048969720325122

 http s : / / w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a rti c l e / p i i /
S2666683920300092#fig0003

 https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3404111.3404115
 https://pediatrics.aappublications.org/content/145/6/e20200702
3.  The Global Platform for the Right to the City (GPR2C)
4.  De Neve, J-E. & Kerkel, Ch. 2020. in:  https://www.right2city.org/

news/first-gpr2c-assembly-right-to-the-city-facing-covid-19/
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همبستگى، انسجام و پايدارى را به عنوان سكونتگاه  هاى مشتركى 
محسوب مى  كند كه در آن همه ساكنان از حقوق اساسى بشر براى 
زندگى با صلح، امنيت، سالمتى و عزت برخوردار مى  شوند. درحالى 
در  تنها  نه  كه  شد  مخابره  و  مشاهده  كرونا  بحران  جريان  در  كه 
نيز  جهان  پيشرفته  كشورهاى  در  بلكه  توسعه،  درحال  كشورهاى 
تجهيزات  و  امكانات  عادالنه  توزيع  در  زيادى  نابسامانى  هاى 

بهداشتى-درمانى پديد آمد. 
نيز  المللى  بين  دپارتمان  اين  كرونا،  شيوع  عصر  در  و  اكنون 
پيوسته   19 كوويد  با  مبارزه  براى  جمعى  و  جهانى  تالش  هاى  به 
آسيب  پذير  گروه  هاى  شرايط  به  نسبت  آن،  فعال  اعضاى  و  است 
زاغه  سالمندان،  بى  خانمان،  افراد  ويژه  به  اپيدمى،  اين  برابر  در 
و  جابه  جايى  اخراج،  معرض  در  كه  افرادى  زباله  گردها،  نشين  ها، 
و  غيررسمى  كارگران  دارند،  قرار  خود  خانواده  و  خانه  فروپاشى 
(دنف  مى  كنند  مسئوليت  و  تعهد  احساس  خانوار،  سرپرست  زنان 
و همكار، 2020)١. همزمان، در اغلب شهرهاى جهان، از نيروهاى 
كادر درمان، متخصصان بهداشت و پاكسازى، پاكبانان، مراقبان و 
ساير  و  بهداشتى-درمانى  محصوالت  توليد  كاركنان  و  دانشمندان 

خدمات اساسى در زمان بحران كرونا تشكر و قدردانى مى  كنند. 
از ديگر حركت  ها و تالش  هايى كه مديريت شهرى و نهادهاى 
مردمى در شهرها، مانند اين نهاد جهانى، براى پيشبرد حقوق زندگى 

شهرى انجام مى  دهند، عبارتند از:
بازيابى و تقويت خدمات عمومى براى كل جامعه  -

حركت به سمت يك جامعه مراقب، شناختن نقش مراقبت ويژه   -
از زنان محروم، سالمندان و ساير گروه  هاى اجتماعى آسيب  پذير

طراحى و كاربرد سازوكارهاى دموكراتيك براى توزيع مجدد   -
ثروت و بهبود اقتصاد جامعه.

كه  مدارى  مردم  برنامه  هاى  و  سازوكارها  ديگر  از  همچنين 
گروه  هاى  تاب  آورى  سطح  ارتقاى  بر  مثبتى  تاثيرات  مى  توانند 
مداخله  ها،  از  وسيعى  طيف  باشند،  داشته  شهرى  آسيب  پذير 
تسهيلگرى  ها و پيشنهادات اجرايى درباره حق مسكن مناسب براي 
اهميت  زنان،  عليه  خشونت  كاهش  مستاجران،  و  بي  خانمان  افراد 
برابري جنسيتى و تقويت جامعه مبتني بر گسترش مراقبت، حمايت 

1.  De Neve, J-E. & Kerkel, Ch. 2020.

شامل  را  كار  كودكان  و  غيررسمى  اغلب  و  روزمزد  كارگران  از 
مى  شوند.

اهميت توجه و مراقبت هاى فورى و ضرورت هاى بعد از آن: 
مسلم است كه بحران فعلى بر همه حوزه  هاى زندگى فردى و جمعى 
نابرابرى  هاى  و  بوده  تاثيرگذار  ايران،  جمله  از  درگير  كشورهاى 
اجتماعى و اقتصادى و جدايى گزينى  هاى مكانى(فضايى) اجتماعات 
محلى كه قبال وجود داشته را آشكارتر و بزرگتر كرده است (موسوى 
درصد  چهل  افزايد:  مى  خود  گزارش  در  موسوى   .(1398 الرگانى، 
خانوارهاى ايرانى زيرخط فقر و سى و سه درصد در فقر مطلق زندگى 
مى  كنند كه البته اين شرايط در اغلب كشورهاى درحال توسعه جهان 
تجربه مى  شود و ريشه در سياست  هاى نئوليبرالى، تعديل ساختارى، 
عمومى  حوزه  و  دولت  عملكردى  ظرفيت  كاهش  خصوصى  سازى، 
دارد. از طرف ديگر، مى  توان براساس اولويت  بندى و شدت نيازهاى 
گروه  هاى اجتماعى، اقدامات سياستى-اجرايى را به سه دوره زمانى: 
كوتاه  مدت(اقدامات فورى)، ميان  مدت و بلندمدت (برنامه  هاى تامين 
مى  توان  نتيجه  در  كرد.  تقسيم  پايدار)  اجتماعى-اقتصادى  عدالت 
انتظار داشت كه اجراى اين برنامه  ها، نتايج و تغييرات عميقى پديد 

آورند و به رفع نواقص و ضعف  ها كمك كنند:  
تقويت رويكرد و برنامه  هاى همبستگى محور براى مراقبت  هاى   -

بهداشتى، غذا، درآمد، خانواده  ها و محالت آسيب  پذيرتر؛
-  همكارى نزديك و موثر مديريت محلى و شهرى با سازمان  هاى 
مردمى براى پاسخگويى به فورى  ترين نيازها در سطح محله  هاى 

محروم شهر.
-  ارزيابى عملكرد اجتماعى همه خدمات و مشاغل شهر، به عنوان 
و  خالى  مساكن  مهمانسراها،  هتل  ها،  از  استفاده  بررسى  مثال، 

ساير امكانات رهاشده براى افراد بى  خانمان يا معتادان و..... 
ترويج و تقويت ديدگاه  ها، كاركردهاى ملى و اجتماعى مهم و   -
اساسى براى تحقق حق شهر كه سبب واكنش  هاى اضطرارى و 

تحوالت عميق بلندمدت مى  شود، كمك زيادى مى  كند.
مواجهه با بحران كرونا، نيازمند هماهنگى و همكارى بيشتر:

شهرى  آسيب  پذيرتر  مردم  كه  پساكرونا  و  كرونا  بحرانى  شرايط  در 
خود  اندك  درآمد  دادن  ازدست  و  كمبودها  انواع  با  كشور،  در 
نهادى  ظرفيت  سازى  نيازمند  شهرى،  زندگى  بقاى  شده  اند،  مواجه 
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نهادها  و  بازيگران  بين  دموكراتيك  و  افقى  فورى  همكارى  هاى  و 
(دولت، اجتماعات محلى و بخش خصوصى) در مقياس  هاى مختلف 
(محله، شهر، استان و كشور) براى مقابله با اين بيمارى همه  گير و 
اين  در  ايران  هستند.  آن  اقتصادى  و  اجتماعى  بهداشتى،  پيامدهاى 
شاهد  تاكنون  متاسفانه  جهانى،  بهداشت  سازمان  استثناى  به  رابطه، 
بنابراين  است.  نبوده  ملل  سازمان  آژانس  هاى  ساير  فعال  حضور 
در  محلى(شهرى)،  و  منطقه  اى  ملى،  نهادهاى  همه  فعال  حضور 
انسجام بخشى به واكنش  هاى اضطراري و براي تحوالت ميان  مدت و 
بلندمدت با تاكيد بر رعايت حقوق ساكنان محروم و آسيب  پذيرتر 
شهرها در كانون استراتژي مقابله با كرونا، يعنى امكان دسترسى آنها 
به آب سالم، بهداشت محيط، مسكن، غذا، آموزش و كار(دوركارى 

مبتنى بر اينترنت) يا پرداخت حق بيكارى، ضرورت دارد.
مديريت شهرى پايدار با محوريت كاهش نابرابرى ها: 

پژوهش  هاى زيادى در باره اهميت نقش مديريت شهرى در فقرزدايى 
و  (كاظميان  شده  انجام  اقتصادى-اجتماعى  نابرابرى  هاى  كاهش  و 
از  و   (1397 ارمكى،  منصورى  و  ميرمسعودى  1390؛  ميرعابدينى، 
خروجى  هاى اغلب آنها اين است كه تنها مديريت پايدار و يكپارچه 
الگوى  و  جسمانى  وضعيت  باشد.  موثر  و  كارساز  مى  تواند  شهرى 
ميان  به  ويژه  كشورها،  در  شهرى  مناطق  ساكنان  رفتارى  و  زيستى 
كشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته، بسيار متفاوت و نمايانگر 
در  تاب  آورى  براى  اين  رو  از  و  آنهاست  اجرايى  و  مديريتى  ساختار 
برنامه  ريزى  هاى  و  شهرى  مديريت  پايدار  ساختار  وجود  بحران،  برابر 
اين  همكار، 2019).  و  (فنى  هستند  ضرورى  شهرى  و  محلى  دقيق 
موضوع زمانى برجسته  تر مى  شود كه بحرانى مانند بحران كرونا در 
جامعه بروز كند و وجود انواع نابرابرى  هاى اجتماعى-اقتصادى را در 
سراسر جهان، به  ويژه كشورهاى درگير با شيوع بيشتر را برجسته  تر 
اثرات  بيمارى،  اين  همه  گيرى  از  ماه  پنج  اين  طى  كه  چرا  سازد؛ 
اقتصادى-اجتماعى  شرايط  وخامت  تشديد  بر  مستقيمى  بسيار 
مردم آسيب  پذير شهرها داشته است؛ از كارگران روزمزد و غيررسمى 
گرفته تا زنان سرپرست خانوار، كودكان كار و حتى پرستارانى كه 
مقدم  جبهه  در  را  بيشترى  كارى  ساعات  بايستى  اندكى  دستمزد  با 
مبارزه با اين بيمارى سپرى كنند، همگى نيازمند از ميان برداشتن 
نابرابرى  ها و دسترسى منصفانه به امكانات، خدمات و توزيع عادالنه 

درآمد هستند. همه اين ضرورت  هاى مدنى در ساختار مديريت پايدار 
و  تحكيم  همكاران، 2019).  و  (رضويان  هستند  تحقق  قابل  شهرى 
دموكراتيك  شهرى  مديريت  تحقق  در  قانونى  سازوكارهاى  تقويت 
و مشاركتى، براى پاسخگويى سريع به مشكالت ناشى از بحران و 
اجراى راه  حل  هاى ميان و بلندمدت ضرورى است. مديران شهرى بايد 
خود را به  جاى مردم شهر فرض كنند و بهترين واكنش و تغييرات 
اختيارات  همه  با  كه  كنند  بررسى  بايد  دهند.  انجام  را  موثر  و  مهم 
و توانايى  هايى كه دارند، چه اقدامات مشترك موثر و مشاركتى با 
مردم و براى مردم مى  توانند انجام دهند تا جامعه شهرى را به سمت 
رعايت و گسترش اخالق مراقبت و حمايت از هم  نوع سوق دهند. از 
جمله فعاليت  هايى كه اين سيستم مديريت شهرى در همه كشورها 

مى  تواند راه اندازى و پيگيرى كند عبارتند از:
- ايجاد و تقويت كمپين هم  افزايى همبستگى و وفاق محلى

- تصويب و اجراى كامل قوانين و ضوابط مرتبط با رعايت حقوق 
زندگى شهرى براى همه مردم ساكن

-  تمركز بر وكالت مردم شهر در اجراى دقيق و موثر سياست  هاى 
توسعه  اى ميان و بلندمدت مبتنى بر حقوق همه مردم

و  همه  گروه  ها  دسترسى  ديجيتال،  عدالت  بر  تاكيد  و  تمركز   -
دانش  و  آگاهى  كسب  راه  هاى  و  اينترنت  به  محلى  اجتماعات 
بيشتر و در نتيجه، تقويت مجازى فضاى عمومى شهرى كه نقش 

مهمى در كاهش پيامدهاى منفى بحران دارند.
رفع  براى  مشاركتى  منسجم  و  فورى  پاسخگويى  در  تسريع   -

نيازهاى اساسى گروه  هاى آسيب  پذير شهر 

نتيجه  گيرى
واقع  بين  است  الزم  ابتدا  كنيم،  چاره  انديشى  واقع  بينانه  بخواهيم  اگر 
باشيم. بسيار خوشبينانه، بيشتر از پنجاه درصد مردم كشور، پس  انداز 
قابل توجهى ندارند و در پرداخت چك و يا سكونت در آپارتمان  هاى 
كوچك خود با ذخيره اندك مواد غذايى مشكل دارند. از اين  رو، شهرهاى 
ما با انبوهى از جمعيت آسيب  پذيرى مواجه  اند كه مجبورند براى يافتن 
كار و يا تداوم آن، هر روز با عجله خارج شوند و در متروها، معابر، 
پمپ بنزين  ها و ... بى  توجه نسبت به شيوع اپيدمى كرونا، به  بقاى خود 

و خانواده فكر كنند. زيرا چاره  اى جز آن ندارند. 
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آگاه  بايد  اما  است  خوبى  توصيه  بشوييد»،  را  خود  «دستان 
به  فردى  مسئوليت  پذيرى  با  كه  نيست  مشكلى  بحران  اين  كه  بود 
تنهايى، حل شود. طى مسيرى منصفانه و عادالنه كه بتواند شرايط 
و وضعيت نابرابر اجتماعى-اقتصادى مردم را ترميم و تعديل كند، 
خيلى دشوار نيست. همگى مى  دانيم كه توقف فعاليت  ها و تعطيلى 
قانونى  مهلت  اعالم  بيكاران،  از  گسترده  حمايت  نيازمند  شغل  ها، 
براى اجاره، پرداخت چك  ها، درمان رايگان بيماران كرونايى و از 
اين قبيل است كه براى مديريت محلى و شهرى واقعا دشوار نيست. 
بخش قدرتمند و توانمند اقتصادى جامعه شهرى، نيازى به اينگونه 
حمايت  ها ندارند و مى  توانند تا رفع بحران كرونا صبر كنند؛ چرا كه 

مشكالت مردم آسيب  پذير را مشكل خود مى  بينند!!!.
زندگى  حقوق  اهميت  بر  تاكيد  با  مى  رسد  به  نظر  بنابراين، 
ناشى  بحران  و  بيمارى  اين  با  مواجهه  اساسى  راه  حل  تنها  شهرى، 
به  كه  راهى  است.  محلى-ملى  انسجام  و  همبستگى  تقويت  آن،  از 
سالمتى اكثريت و نه سود اقتصادى اقليتى از افراد جامعه مى  انجامد. 
همه  گيرى اين بيمارى سبب تقويت همبستگى به معناى واقعى كلمه 
براى  است.  همه  به  آسيب  رساندن  درواقع  بدان،  توجهى  بى  و  شده 
افزايش آگاهى و عضويت در شبكه  ى قوى همبستگى محلى-ملى، 
نيازمند مبارزه  اى سياسى-مديريتى بر سر ارزش زندگى است. خواه 

ما هستيم تا سود كسب كنيم يا به زندگى يكديگر كمك كنيم.
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