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چکیده

چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

سازمانهای مردمنهاد میتوانند به گسترش فضاي عمومي در جامعه کمک کنند و به جزئی از پارادايم توسعه در جامعه تبدیل
ش��وند؛ فضاي اعتماد عمومي در جامعه را گس��ترش دهند و به كوچك ش��دن دولت (یا شهرداری) کمک نمایند .میتوانند در
کاهش چالشهاي زیستمحیطی نقش مؤثری ایفا نمایند .سازمانهای مردمنهاد قادرند به همسوسازي مردم و شهرداری یاری
کنند و نيز اجراي برنامهها متناسب با نيازهاي شهروندان را موجب شوند؛ بنابراین با درنظرگرفتن اهمیت موضوع ،این پژوهش
با هدف بهکارگیری گروههای مردمنهاد در ادارة امور شهر بهعنوان رکن جداییناپذیر برنامهریزی شهری ،به بررسی چالشهای
نهادی در بازآفرینی پایدار شهری میپردازد .نتایج مطالعات حاکی از آن است که نقش تشکلهاي مردمي در تمامي حوزههاي
اجتماعي انکارناپذير اس��ت؛ اما بهطورکلی عدم بهکارگیری گروههای مردمنهاد در عرصههای مختلف برنامهریزی کش��ور ریشه
تاریخی دارد که زمینههای آن را میتوان در س��ه عامل حاکمیت ،مردم و نظام بینالملل جس��تجو نمود .مهمترین چالشهای
ع��دم بهکارگیری نهادهای مردمی را در عرصة برنامهریزی ش��هری ضعيف بودن بخش خصوصي و مردمی از نگاه مس��ئوالن،
ش��كلگيري نگاه غيراجتماعي و منفي به سازمانهاي غيردولتي ،سياسي ش��دن شديد محيط سیاستگزاری و تصمیمگیری
در امور ش��هر و مانند اینها دانس��ت .برای دستیابی به بازآفرینی ش��هری به کمک نهادهای مردمی نخست باید نگاه مسئولین
نس��بت به این نهادها تغییر کند؛ س��پس س��ازمانهاي غيردولتي بهعنوان بازيگر جديد در عرصه توسعه و برنامهریزی شهری
به رس��ميت ش��ناخته شوند و به لحاظ قانونی جایگاهی عملیاتی و نه نظری ،برای آنها در عرصة برنامهریزی و سیاستگزاری
شهری تعریف شود.

واژههاي كليدي:
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چالش ،نهاد ،بازآفرینی ،توسعۀ پایدار ،سازمان مردمنهاد
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مقدم�ه
رويكرد بازآفريني پايدار شهري يكي از جديدترين رويكردهاي پذیرفتهشدة جهاني در مواجهه با بافتهاي به اصطالح فرسودة
ش��هري اس��ت .زمينة ظهور اين رويكرد را بايد توجه به اصول مطرحش��ده در توس��عۀ پايدار و اهميت يافتن نقش مش��اركت
گروههاي ذينفع در فرايند برنامهريزي ش��هري دانس��ت (فرجی .)15 :1389 ،دهه  1990چارچ��وب جديدي را براي فرايند
بازآفريني شهري به ارمغان آورد .مباحث اجتماعي به دستورالعملهاي برنامهريزي بازگشتند و توجه خاصي به کيفيت زندگي
بهویژه در محالت محروم شد .درنتیجه راهبردهاي بازآفريني شهري رويکرد وسيعتري را شامل گردید .توافق فزايندهاي وجود
دارد که رويکردهاي قبلي بازآفريني پاسخ موقتي به مسائل بوده و راهحل پايداري ايجاد نکردهاند (.)vilaplana, 1998: 1
س��ازمانها و نهادهای مردمی در یک جامعۀ مدني بهمثابۀ بازيگرانی كليدي در دس��تيابي به توسعۀ پايدار و بازآفرینی شهری
نقش مؤثری دارند .الزمۀ بازآفريني پايدار ش��هري همکاري اجتماعات محلهاي و رس��يدن به توافق عمومي است .در بازآفريني
پايدار شهري گونههاي جديد نهادي شکل ميگيرند که تالش ميکنند برنامههاي بازآفرینی اجتماعمدار را به شکل يکپارچه و
از پايين به باال -بهصورتي که همۀ افراد ذينفع را شامل گردد -بسط و توسعه دهند .چنين رويکردهايي امكان ارائه و توسعۀ
راهحلهاي بلندمدت پايدار را افزايش ميدهند .امروزه بازآفريني ش��هري به دنبال تش��كيل كنسرسيومهايي از همه گروههاي
ذينفع است تا باعث بهبود همهجانبه و پايدار وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فيزيكي محل شود .نظرية بازآفريني پايدار شهري
در تالش براي ايجاد فرايندي پايدار در توس��عۀ ش��هري ،از یکسو س��عي در استفادة بهينه از امکانات بالقوه درونشهری براي
تأمين نيازهاي جديد دارد و از سوي ديگر اولويت را براي احياي بافت قديم و بازگرداندن حيات اجتماعي و رونق اقتصادي قائل
اس��ت و به دليل ايفاي نقش انعطافپذير و همس��و با نيازهاي مردم و بهرهگيري گسترده از مشارکت مردمي ،با صرف کمترين
بودجه از بيش��ترين قابليت اجرا برخوردار اس��ت (ملکوتی)6 :1380 ،؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نقش مهم مردم و
جامعۀ مدنی بهعنوان ذینفعان اصلی بازآفرینی ش��هری و نهادها و س��ازمانهای غیردولتی بهعنوان حلقههاي شاهد و واسط و
منعکسکنندگان مطالبات و انتظارات مردم ،این پژوهش به بررسی چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری میپردازد.
 .1بازآفرینی پایدار شهری
بازآفرینی ش��هری فرآیندی اس��ت که به خلق فضاهای ش��هری جدید با حفظ ویژگیهای اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی)
منجر میگردد .بازآفرینی ش��هری ،عبارت اس��ت مجموعه اقداماتی با دید جامع و یکپارچه که به حل مسائل شهری بیانجامد،
چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

بهطوریکه بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی بافت دستخوش تغییر شده را به وجود آورد
5
( .)Robert, 2000: 19بازآفرینی ش��هری یک رویکرد جامع ،یکپارچه و کلنگر اس��ت که سه هدف اقتصاد ،برابری و محیط
ط زیس��ت در برمیگیرد که این موضوع حاکی از نس��ل
را با حفظ رقابت اقتصادی ،کاهش نابرابری ،حفاظت و نگهداری محی 
جدیدی از مش��ارکت برای توس��عۀ سیاستهاست و ش��امل شکلهای نوآورانهای ازمش��ارکت بخشهای خصوصی -عمومی و
سازمانهای غیردولتی میگردد.
بازآفرینی ش��هری پایدار ( 6)SURتوسعهای اس��ت که تأثیرات بلندمدت پایدار ایجاد نماید و درعینحال به مسائل اجتماعی،
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اقتصادی و زیس��تمحیطی توجه داش��ته باشد .این مسئله چشمانداز بلندمدت س��ه رکن پایداری را در برمیگیرد که در قلب
و هس��تۀ اصلی بحث قرارگرفته اس��ت .بازآفرینی شهری میتواند ابزاری مؤثر برای ارتقای پایداری و تقویت کیفیت زندگی در
سطح کالن باشد؛ چنانچه اصول تشویق به مشارکت ،ساخت شخصیت اجتماعی ،پیشرفت عدالت ،ارتقای محیط ،حیاتبخشی
و تقویت رشد اقتصادی متعاقب آن قابل مشاهده باشند .در بازآفرینی پایدار شهری ،گونههای جدید نهادی شکل میگیرند که
تالش میکنند برنامههای بازآفرینی اجتماعمحور را به شکل یکپارچه و از پایین به باال ،بهصورتی که همۀ کنشگران را شامل
5 - 3E :Economy,Equity,Environment
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گردد ،بس��ط و توسعه دهند .رویکرد بازآفرینی پایدار ش��هری ،یک راهبرد یکپارچه از فرآیند تصمیمسازی را ارائه میدهد که
فراگیر ،رقابتآمیز و از لحاظ محیطی پایدار است (بحرینی و همکاران.)22-24 :1392 ،
بازآفرینی ش��هری تبدیل و دگرگونی یک مکان اس��ت که نش��انههای فقر و کاهش کیفیت زندگی در ابعاد زیس��تمحیطی،
فیزیک��ی ،اجتماعی و یا اقتصادی در آن دیده میش��ود .بازآفرینی ش��هری بهعنوان تنفس زندگ��ی جدید در یک جامعه بیمار
است که بهبود طوالنیمدت کیفیت زندگی در محله را با تأمین نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بهصورت پایدار
به ارمغان میآورد ( .)Rogers, 2011: 3بازآفرینی ش��هری بهعنوان راهبردی بیش��تر محلی ،ابتدا در سال  1980میالدی در

سیاس��ت ش��هری بریتانیا پدیدار شده است .بعد از آن ،بسیاری از شهرهای آمریکا آن را تجربه کردهاند .این راهبرد در محالتی
که ازلحاظ فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی ،اداری و خردهفروش��ی راکد ش��ده بودند تحول اقتصادی عظیمی ایجاد کرده اس��ت
( .)Healey, 1995: 221شکل شمارۀ  1فرایند رویکردهای مداخلهای مختلف نسبت به بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی
شهری از  1930تا  2010میالدی را نشان میدهد.
شکل شماره  :1رویکردهای غالب نسبت به بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری در طول زمان

چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

(مأخذ :نگارندگان)

جلب مشاركت همهجانبۀ تمامی گروههای ذینفع و ذینفوذ از جمله ساكنان ،مالكان و افراد دخیل در امر بازآفريني شهري،
صرفاً در یك بس��تر ش��فاف ،مطمئن و مملو از اعتماد متقابل تحقق مييابد .فارغ از مباحث حقوقي ،قانوني و قراردادي ،مردم
بايد به متوليان ،مجريان و مديران طرحهاي بازآفريني اعم از دولت ،شهرداريها و يا مجريان بخش غيردولتي اعتماد نموده و
به بيان س��ادهتر رابطه عاطفي و صميمي برقرار نمايند .لذا اعتمادسازی کلید طاليي يا رمز اصلي مشاركت مردم در بازآفريني
شهري است (حبیبی و حاجیبنده)51 :1388 ،
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 .2نقش سازمانهای مردمنهاد در بازآفرینی شهری

ارائۀ خدمات در ش��هرهاى امروزى با نيازهاى فزاينده شهروندان ،مس��تلزم سازوكارهاى نوين است .سازمانهاى مردمنهاد كه
بستر شکلگیری مشاركت داوطلبانه شهروندان را ايجاد میکنند ،ازجمله اين سازوكارها بهشمار مىآيند.
شهروندان داوطلبى كه میپذيرند بهطور دستهجمعی در جهت اهداف مشترکشان تالش
سازمانهاى مردمنهاد از گرد هم آمدن
ِ
كنند پديد مىآيند .در ش��رايطى كه متأس��فانه هنوز در بدنۀ دولتى كش��ور باور چندانى به اهميت مشاركتهاى سازمانیافته
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مردمى وجود ندارد و مس��ئوالن تالش مىكنند كه تصمیمگیری و اقدام در تمام زمينهها را در حوزۀ س��ازمانى خود نگهدارند،
توجه به س��ازمانهاى مردمنهاد میتواند در تقويت زمينههاى مشاركت مردمى مؤثر واقع شود (بهادری .)41 :1385 ،با توجه
به اینکه مشارکت شهروندی در ارتقای کیفیت زندگی بهعنوان جزئی اصلی در فرایند بازآفرینی شهری محالت هدف بهحساب
میآید .سازمانهای مردمنهاد میتوانند به این امر تحقق بخشند .سازمانهای مردمنهاد (سمنها) میتوانند با انجام برنامههای
مختلف توانمندس��ازی اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و آموزش��ی و مانند آنها ،نقش بهس��زایی در ارتقای حقوق شهروندی و
کیفیت زندگی و ایجاد فرصتهای شغلی برای شهروندان ساکن اینگونه سکونتگاهها ایفا نمایند (مصطفایی.)1393 ،
امروزه تش��کلهای مردمنهاد محلی میتوانند بهعنوان بازوان اعتمادساز س��ازمانهای دولتی در سیاستگزاری ،برنامهریزی و
اجرای طرحهای شهری محسوب شوند .نهادها از طریق افزایش تعامل با طیف وسیعی از سازمانهای دولتی ،میتوانند مسکن
مناس��ب و یا خدمات عمومی ضروری را برای ش��هروندان فراهم کنند و سبب افزایش سرمایه اجتماعی محلی شوند .بهعنوان
نمونه نهادهای محلی ،وضعیت و معیش��ت زنان را در دسترس��ی به خدمات بهبود میبخش��ند و تبعیض را به حداقل کاهش
میدهند و سبب ارتقاء عدالت میشوند (.)lowe and schilderman, 2001: 29
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س��ازمانهای مردمنهاد در امر بازآفرینی ش��هری میتوانند نقش محوری توسعه (بهویژه توس��عۀ مدنی و مشارکت اجتماعی)
داشته باشند .به زبانی دیگر ،سازمانهاي مردمنهاد در بازآفرینی پایدار شهری تأثيرگذار ،مفيد ودارای نقشی اجتنابناپذيرند؛
تأثيرگذارند زيرا حرفهاي ،داوطلبانه و باانگیزه فعاليت میكنند؛ مفيدند چون س��اختار دارند ،برنامهریزی میکنند و مدام خود
را و آنچه را با آن ارتباط دارند ارزيابي میکنند؛ و اجتنابناپذيرند چون بدون توان آنها امور بهدرس��تی اجرا نميش��ود و يا
دستکم ديدگاههاي بخشي از مردم لحاظ نميگردد .از اصلیترین ويژگي سازمانهاي مردمنهاد اين است كه با اكثر اليههاي
جامعه بهویژه اليۀ زیرین جامعه در ارتباط مستقيماند؛ و نيازها و توانهاي آنها را بهخوبی ميشناسند .اين شناخت ميتواند
در برنامهریزی براي آنها -به كمك خودش��ان -بهطور جدی مؤثر باش��د؛ همان هدف وااليي كه در قانوني اساس��ي و قانون
شوراها بر آن تأكيد شده است.
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در كشور اسپانيا براساس قانون نظام محلي ،شهروندان و تشكلهاي مردمنهاد از طريق تبادل اطالعات و بحث و تبادلنظر در
حوزۀ برنامهريزي ش��هري و توسعۀ فضايي با سازمانهاي محلي خود مش��اركت میکنند و این سازمانهاي مردمنهاد هستند
که حق اظهارنظر و ارائۀ پيش��نهاد در مجمع عمومي ش��ورا را دارند .در كش��ور بلژيك براساس قانون مصوب 1996میالدی با
موضوع اطالعرس��انی عمومي مديريت شهري ،امكان مداخله مشاركت شهروندان و تشكلها در روند تصمیمگیری ميسر شده
اس��ت .در اين كش��ور مجمع عمومي شهروندان وجود دارد كه در برخی موارد نقش مشورتي در تعامل با شوراها دارند و حتي
گاهی ميتوانند تصميماتی الزامآور بگيرند .در كشور دانمارك براساس مقررات وضعشده ،مقامات محلي موظفند اعالميههاي
دوس��االنهاي دربارة اهدافش��ان در حيط��ۀ خدمات محلي ،ماهيت و چگونگي گس��ترش خدمات عمومي ص��ادر كنند .در اين
كش��ور ،شهروندان و تش��كلهاي مردمنهاد با نهادهاي محلي (شوراها و شهرداريها) مش��اركت اجرايي در پروژهها دارند و يا
اينك��ه ميتوانند به برخي امور به نمايندگي از طرف ش��وراها نظارت كنند .در برخي از ش��هرهاي جمهوري چك برنامهريزي
راهبردی شوراها با حضور سازمانهاي مردمنهاد صورت ميگيرد .در شهر بيشكك قرقيزستان در سال 2005میالدی  ،جلسات
نمايندگان س��ازمانهاي مردمنهاد با حضور عموم مردم و اعضاي ش��وراها برگزار ميش��ود تا آنها در جريان برنامهريزي نقش
فعال داشته باشند .در یکی از شهرهاي اوكراين پنج سازمان مردمنهاد مجري پروژههاي اجتماعي شوراي شهر هستند (بوچانی،
.)8 :1385

 .3چالشهای کلی گروههای مردمنهاد
در این بخش ابتدا بهطور کلی به چالشهای س��ازمانهای مردمنهاد در ایران پرداخته میش��ود؛ اینکه چرا در کش��ور ما به
نهادهای مردمیبها داده نمیش��ود و قوانین دس��ت و پاگیر پیش روی سازمانهای مردمنهاد در امر مشارکت ،نهتنها در زمینۀ
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امور ش��هری بلکه در تمام زمینهها وجود دارد .سپس به چالشهای نهادی در زمینۀ امور شهری بهخصوص بازآفرینی شهری
پرداخته میش��ود .حيات نهادهای مردمی یا سازمانهای مردمنهاد در ایران از جانب سه حوزۀ «حاكميت»«،مردم» و «نظام
بینالملل» تهديد ميگردد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود.
حاكميت
حكومتي صاحب قدرت برتر در جامعه اس��ت .مهمترين چالش
در اينجا منظور از حاكميت تمامي نهادها و نيروهاي رس��مي و
ِ
فراروي نهادهاي مردمي از منظر حاکمیت این است که دولت صاحب حق انحصاري اعمال قدرت و حاكميت زور است .تأمل
در جامعهشناس��ی تاريخي ايران بيانگر تمركز قدرت نزد دولت اس��ت .در خصوص علت چنين وضعيتي نظريات گوناگون ارائه
گرديده است؛ اما صرفنظر از مبنا قرار دادن هركدام از اين نظريات براي تبيين استبداد شرقي ،واقعيت اين است كه دولتها
در طول تاريخ ايران فاقد پايگاه طبقاتي بوده و دولت و طبقات ،رو در روي يكديگر قرار داشتهاند .حاكم بودن چنين وضعيتي
س��بب گرديد تا گفتمان سياس��ي غالب در ايران ماهيت پاتريمونياليستي( 7ارثی) داشته و تفسيري پدرساالرانه از قدرت ارائه
دهد .تمركز قدرت نزد دولت در طول تاريخ ايران سبب گرديد تا موضوع مشاركت در ايران نيز ماهيتي دولتي داشته و اکثرا ً
از طريق س��ازوکارهای دولتي انجام ش��ود؛ لذا بديهي است كه تشكيل نهادهاي مردمي مهمترين چالش فراروي قدرت سنتي
دولت باش��د و دولتها نيز به روشهای مختلف فراروي آنها کارش��کنی كنند .مهمترين راهكار دولتها براي کم كردن نقش
سازمانهاي دولتي عبارت بوده است از:
دخالت مستقيم و غيرمستقيم در فعاليت نهادهاي غيردولتي؛
سوءاستفاده از نياز اقتصادي نهادها و وابسته ساختن آنها به خود از نظر اقتصادي؛
نفوذ در بدنۀ نهادها و سپردن زمام امور آنها به دست هواداران خود؛
استفاده ابزاري از نهادها براي توجيه سياسي و ايدئولوژيك اقدامات خود؛
تبديل نهادهاي غيردولتي به پيمانكاران دولتي.

چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

عالوه بر قدرت سياس��ي ،توان اقتصادي دولت در ايران معاصر نيز نقش كارش��كني آن در مقابل نهادهاي مردمي را افزايش
داده اس��ت .توضيح اينكه عايدات نفت و س��لطۀ دولت بر آن ،توان دولتهاي معاصر ايران را براي ايفاد يك دولت سركوبگر،
بهجاي دولت پاس��خگو ،افزايش داد .شايد مهمترین نقش عايدات نفت براي دولتها جهت نيل بدين وضعيت ،باال بردن توان
آنها براي يارگيري از طريق گسترش بوروكراسي و افزايش واردات كاالهاي مصرفي بوده است (امیر احمدی.)154 ،1381 ،
بنابراین یکی از مسائل مطرح در بررسی سازمانهای غیردولتی ،آشفتگی در برداشتهای افراد گوناگون از مفهوم «غیردولتی»
است .همین امر سبب میشود که سیاستمداران و سیاستبازان حرفهای ،با بازیچه قرار دادن سازمانهای غیردولتی ،آنها را
در جهت تأمین مطالبۀ خود ،مورد سوءاستفاده قرار دهند (مهندسین مشاور نقش کلیک.)58 :1393 ،
مردم
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در قاعدۀ هرم ،افزون بر حاكميت ،جامعه نيز چالشهايي فراروي نهادهاي مردمي و كاركرد آنها ايجاد میگردد .اين چالشها
ريشه در واقعيات حاكم بر رفتار ايرانيان و موانع سنتي موجود در جامعه دارد .بهلحاظ رفتاري مهمترين چالش ،ناشياز روحيۀ
فردگرايي موجود نزد ايرانيان حتي نخبگان آن ،اس��ت .داليل مختلف اجتماعي ،اقتصادي و سياسي سبب گرديده تا ايرانيان،
حتي نخبگان آن ،به كار فردي بر كار جمعي و تصمیمگیری بهصورت انفرادي بهجاي راهكار مشاركتي بيشتر عالقهمند باشند
(س��ريعالقلم .)171-180 :1378 ،ش��ايد تأکید و تلقي مثبت از واژة «من» در جامعه تا واژۀ «مـــا» ناش��ي از همين واقعيت
بوده باش��د .حاكم بودن چني��ن روحيهاي بر رفتار نخبگان ايران ،به طرق مختلف كاركردهای س��ازمانهاي مردمي را تهديد
7 - Patrimonialisty
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كرده است .مهمترین این موارد عبارتند از:
نگاه ابزاري از س�وي نخبگان به نهادهاي غيردولتي :بس��ياري از ايرانيان ،حتي طبقه متوس��ط جديد ،وجود نهادهاي

غيردولتي را بهعنوان يك ضرورت براي جامعه مدنظر قرار نميدهند بلكه س��عي در اس��تفاده از آن بهعنوان نردباني براي نيل
به اهداف خوددارند .چنين نگرشي سبب گرديده تا بسياري از اعضای نهادهاي مدني در ايران انتظار داشته باشند كاركرد اين
نهادها در جهت تأمين اهداف ش��خص آنان باش��د ،نه اهداف ملي؛ لذا عدم امكان اين مهم سبب گرديده تا بسياري از نهادهاي
مدني در ايران حيات فصلي داشته باشند.
انحصاري شدن مدیریت نهادهاي غيردولتي نزد فرد يا افراد خاصي :حاكم شدن چنين وضعيتي در سطح مديريتي

نهادهاي مدني بهعنوان پيامد فردگرايي از یکطرف حيات نهادها را وابس��ته به حيات فرد س��اخته و از طرف ديگر آنها را از
مهمترین وظيفۀ خود ،يعني فعال كردن بخش آموزش بهمنظور کارسازی و تغيير و تحول در فرهنگ سياسي جامعه ،محروم
كرده اس��ت .به نظر ميرس��د علت وقوع بس��ياري از انشعابات در س��الهاي اخير در نهادهاي مدني فعال در ايران به دلیل عدم
حاكميت س��اختار دمكراتيك در سطح رهبري و مديريتي آنان بوده است .موضوعي كه پيامد آن منازعات درونگروهی بر سر
کسب قدرت و فراموش كردن مأموريت اصلي خود بوده است.
ع�دم اجماع رهبران نهاده�اي مردمي در خصوص مفاهيم بنيادين و محوري :مقدم داش��تن نظرات خود بر نظرات

جمع ،سبب گردیده تا رهبران بسياري از سازمانهاي مردمي در ايران قادر بهاتفاق نظر درخصوص مفاهيم بنيادين و محوري
نباش��ند .پيامد چنين وضعيتي عدم توانايي در اتخاذ مش��ي واحد در خصوص مس��ائل سياسي و اجتماعي از سوي نهادها و در
نهایت ايجاد شكاف و افتراق در آنها بوده است.
ع�دم پايبن�دي نهادهاي غيردولتي در فعاليت خود به اصل رقابت :اكثر نهادهاي مدني (بهخصوص احزاب) ،در ايران

بهدلیل همان نگرش انحصارگرايانه خود حيات خود را نه در حيات رقيب بلكه در حذف رقيب تلقي میکنند .اين نگرش سبب
عدم نهادينهش��دن فعاليت نهادهاي غيردولتي در ايران ،بروز هرجومرج و ايجاد نوعي ذهنيت منفي از سازمانهاي مردمي نزد
ايرانيان گرديده است.

نظام بینالملل
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کمکهای بینالمللی نیز یکی دیگر از نقاط آس��یبپذیر س��ازمانها و تشکلهای داوطلبی است .در سالهای اخیر ،قدرتهای
بزرگ که کنترل سازمانهای بینالمللی را بر عهدهدارند ،اغلب خواستههای خود را در قالب خواستههای سازمانهای بینالمللی
به کشورهای کوچکتر تحمیل میکنند .این سازمانها در بسیاری از موارد با برخورد تبعیضآمیز با مقوالتی مانند حقوق بشر،
محیطزیس��ت ،آزادیهای مدنی در کش��ورهای مختلف ،درصدد اعمال فشار به کش��ورهای «نامطلوب» برآمدهاند .تشکلهای
سیاس��ی و اجتماعی فعال در ایران ،از یکس��و به برخی کمکهای اینگونه س��ازمانها نیاز دارند و از سوی دیگر ،ممکن است
هرگونه اس��تفاده از کمکهای چنین سازمانهایی موجبات وابس��تگی به قدرتهای پشت پرده این سازمانها را فراهم سازد.
تنها راهحل اجتناب از چنین موقعیتهایی ،تالش برای مشارکت مردم در تأمین نیازهای تشکل است .بهویژه آنکه ،در بسیاری
از موارد ،مشاهده میشود که کمکهای سازمانهای بینالمللی به آن دسته از سمنها تعلق میگیرد که با حاکمیت کشورها
در چالش هستند (مهندسین مشاور نقش کلیک.)65 :1393 ،

چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

عالوه بر تهديدات فوق برخي موانع سنتي موجود در ايران نظير سيال بودن موضع سياسي ايرانيان ،عدم مشخص بودن جايگاه
دقيق نهادهاي مدني در حكومت اس�لامي ،غالب بودن وجوه ارزشي احساسي بر وجه عقالني فرهنگ موجود در جامعۀ ايران،
نقش افراد و گروههاي س��نتي صاحب نفوذ در جامعه ايران نظير رهبران مذهبي و محلي از تأس��يس نهادهاي مدني و از ميان
رفتن نقش سنتي آنها در جامعه فراروي فعاليت نهادهاي مدني در ايران چالشهاي اساسي ايجاد كرده است.

ع�لاوه ب��ر تهديدات داخلي ،به لحاظ خارجي نيز حيات نهادهاي مدني در اي��ران از منظر تاريخي به دو طريق تهديد گرديده
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اس��ت :نخس��ت در طول تاريخ معاصر ايران بسياري از دولتهاي خارجي س��عي در نزديكي به سازمانهاي مردمي در ايران و
اس��تفاده ابزاري از آنها براي نيل به اهداف خود در ايران كردهاند .دوم وابس��تگي برخي از احزاب به قدرتهاي خارجي ،نظير
اتكاء حزب توده به شوروي قبل و بعد از انقالب ،نهتنها سبب گرديد تا نزد بسياري از ايرانيان نوعي ذهنيت منفي از نهادهاي
غيردولتي ش��كل بگيرد؛ بلكه اين موضوع بهانة مناس��بي در اختيار سازمانها و نيروهاي مخالف نهادهاي دمكراتيك در تاريخ
معاصر ايران قرارداد تا از آنچنان پتكي براي كوبيدن نهادهاي مدني اس��تفاده كرده و اقدامات غیر دمکراتیک خود را توجيه
و مشروعيت ببخشند.
در ادامه میتوان راهكارهاي زير را برای كاستن از فشارهای موجود بر سازمانهای مردمنهاد (به صورت کلی و عمومی) ارائه
داد:
فاصلهگیری نهادهاي غيردولتي از دولت و نهادهاي دولتي؛
كاستن از سلطۀ انحصاري دولت بر درآمدهاي نفتي؛
جايگزين ساختن نگاه غايي به جای نگاه ابزاري به نهادهاي مردمي در جامعه نزد نخبگان و مردم؛
دستيابي رهبران نهادهاي مدني به اجماع نظر در خصوص مفاهيم بنيادين و محوري؛
دموكراتيك كردن ساختار رهبري و مديريتي نهادهاي مدني؛
تالش نهادها براي رقابت با نهادهاي ديگر نه حذف آنها؛
مدنظر قرار دادن تحوالت داخلي و بینالمللی از سوي نهادها در تصمیمگیری خود؛
توجه به امر آموزش بهمنظور مقابله با موانع سنتي و فرهنگي موجود در جامعه؛
تالش بهمنظور تقويت مباني عقالني فرهنگ سياسي جامعه؛
ممانعت از تبديل نهادهاي مردمي به انجمنهاي اجتماعي با اهداف خاص و يا خیریهای.

چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

 .4چالشهای گروههای مردمنهاد در بازآفرینی پایدار شهری
بررس��ی روشها و سیاستهای مختلف طرحهای بازآفرینی بافتهای آسیبدیدۀ کشور ،نشان میدهد که با وجود تالشهای
انجامشده ،مشارکت شهروندان و سازمانهای مردمنهاد در فرآیند برنامهریزی ،طراحی و اجرا ،بهدرستی تبیین نگردیده است.
تجربة بازآفرینی ش��هری در کش��ور ما ثابت نموده اس��ت که افزون بر نبود بستر قانونی برای طرحها (و یا عدم پذیرش و عمل
به قوانین موجود از جانب ارگانهای دخیل) بیاعتمادی به ارگانها و نهادهای مدیریتی در میان مردم ،از آنجا ناشی میشود
که مردم نسبت به طرحهای تهیهشده ناآگاهاند و این عدم اطالع سبب میشود تا کمترین میزان مشارکت در کشور به وقوع
بپیوندد .از س��وی دیگر ،بازآفرینی بافتهای آسیبدیده شهری ،نیازمند سرمایهگذاری گسترده و جذب تمامی نیروهای مؤثر
اعم از بخش دولتی ،خصوصی برای حل این معضل است (امینزاده و رضابیگیثانی.)38 :1391 ،
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ازجمله چالشهای س��ازمانهای مردمنهاد موانع حقوقی رش��د و توانمندی این گروههاست .بهعنوان نمونه نظارتهای دولت
مانعی جدی در مسیر دستیابی به استقالل و عمل صحیح این گروهها ایجاد میکند .دولتها در همان حال که اجازۀ فعالیت
به این انجمنها را میدهند ،از طریق تحقیق در احوال پایهگذاران این س��ازمانها ،بررس��ی منابع مالی و درنهایت غیرقانونی
کردن یکجانبه س��ازمانهای غیردولتی که با معیارش��ان همخوانی نداشته باش��د ،ازلحاظ حقوقی آنها را تحت نظارت قرار
میدهند .این شرایط منجر به بسیج کنترلشده میشود .به این دلیل به نظر میرسد در عمل ،برخی سازمانهای غیردولتی
بر برخی دیگر ترجیح داده میشوند (مهندسین مشاور نقش کلیک.)69-70 :1393 ،
اهم چالشهای پیش رو برای سازمانهای مردمنهاد در بازآفرینی شهری عبارتاند از:
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بیتوجه��ی به س��هم و حضور ش��هروندان و هم��کاری نهادهای مدنی در سیاس��تگزاری ،برنامهری��زی و اجرای طرحها و
برنامههای بازآفرینی شهری؛
عدم نظرخواهی از مردم و سازمانهای مردمنهاد در طرحهای بازآفرینی که خود منجربه عدم احساس تعلقخاطر مردم به
طرح و محله خواهد شد؛ و نتیجه آن ایجاد فضای بیروح و فاقد سرزندگی در محله خواهد بود.
یک��ی از چالشهای و موانع موجود این اس��ت برای حضور فعال س��ازمانهای غیردولتی و مردمنه��اد در فرآیند بازآفرینی

شهری ،فقدان زمینههای الزم برای اجرای این قوانین است .تاحدی که بسیاری از این قوانین در حد نظر باقیماندهاند.
عدم تعامل بین شکلگیری نهادها و سازمانهای مردمنهاد و فرایند فعالیت در نظام شهری (بوچانی)5 :1385 ،؛

عدم اعتماد نهادهای رس��می به س��ازمانهای مردمنهاد و مجموعههای مستقل (با توجه به اینکه به طور عمومی در کشور،
با گروههای مستقل رابطۀ خوبی برقرار نشده است)؛
حضور شعارگونه مردم تنها در در قالب اهداف طرحهای بازآفرینی؛
نبود بسترهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه برای بهکارگیری سازمانهای مردمنهاد در اداره امور شهر؛
عدم وفاق ملی و همگرایی دستگاههای مختلف دخیل در فرایند بازآفرینی شهری (بدون شک پویایی و حیات سازمانهای

غیردولت��ی و مردم��ی منوطبه همکاری با دس��تگاههای دولتی و بهطورکل��ی اعتقاد مدیران اجرایی ب��ه توانمندیهای این نوع
سازمانهاس��ت؛ اما فقدان همکاری مناسب میان دس��تگاههای دولتی با سازمانهای غیردولتی یکی دیگر از موانع جدی رشد
سازمانهای غیردولتی است)؛
توجه صرف به ابعاد کالبدی و زیباییشناسانه و عدم توجه اقدامات بازآفرینی شهری به سرزندگی اجتماعی و اقتصادی؛
عدم ایفای نقش صحیح کنشگران مختلف دخیل بهویژه درگیری و مداخالت اجرائی مستقیم دولت و شهرداریها در فرایند
بازآفرینی شهری؛
نگاه و نگرش مسئولین مبنیبر عدم توانمندی ساکنان این محدودهها برای حضور و مشارکت در فرایند بازآفرینی شهری؛
عدم ظرفیتسازی در شهرداریها در جهت بهرهگیری از گروههای مردمنهاد و پذیرش نقش محوری شهرداریها بهعنوان
مدیریت واحد و هماهنگ شهری؛
طرحها و برنامههای بازآفرینی شهری؛

عدم تبعیت و حمایت فرهنگ مدیریت و برنامهریزی تخصیص منابع در کشور از مشارکت اجتماعی (بهطور عام).
 .5نتیجهگیری
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بازآفرینی ش��هری فرآیندی اس��ت که به خلق فضاهای ش��هری جدید با حفظ ویژگیهای اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی)
منجر میگردد .بازآفرینی شهری ،عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد،
بهطوریکه بهبود دائمی در ش��رایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیس��تمحیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را بهوجود
آورد .الزمۀ بازآفرینی ش��هری پایدار ،همکاری اجتماعات محلهای و رس��یدن به توافق عمومی اس��ت .ضروری است تا اتحاد و
ائتالفی راهبردی تشکیل شده و ظرفیت گروههای ذینفع برای مشارکت و رهبری فرآیند بازآفرینی شهری شناخته و توسعه
یابد .استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد میتواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

عدمحمایتهای الزم از س��رمایهگذاران ،توس��عهگران و سازندگان بخش خصوصی برای تشویق و افزایش انگیزۀ حضور در

ايجاد ارتباطات قوي و مؤثر بين حكومتهاي محلي و دولت مركزی؛
تشخيص نيازهاي فوري و آني مردم و دستهبندي و اولويتبندي آنها؛
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تشويق به تنوع و ابتكارهاي محلي؛
تشويق مشاركت مردم در حمايت از مسائل زیستمحیطی ،برنامهریزی شهري ،ترافيك ،بهداشت و مانند آن؛
ارتقاي انديشۀ خودياري و تعميق آن در ميان مردم و مديران؛
كاهش مقاومت مردم در برابر انجام برنامهها و طرحها؛
تسريع و تسهيل در امور تصمیمگیری و اجرايي و مانند آنها.
امروزه تش��کلهای مردمنهاد محلی میتوانند بهعنوان بازوان اعتمادساز س��ازمانهای دولتی در سیاستگزاری ،برنامهریزی و
اجرای طرحهای ش��هری محسوب شوند و س��بب افزایش سرمایه اجتماعی محلیگردند .تشکلهای مردمنهاد نقش محوری
را در امر توس��عه بهویژه توس��عۀ مدنی و مش��ارکت اجتماعی دارند؛ اما برای رس��یدن با این امر با چالشهای متعددی مواجه
هس��تند .بهطورکلی چالشهای س��ازمانهای مردمنهاد در س��ه حوزۀ حاكميت،مردم و نظام بینالملل قابل بررسی است .در
حوزۀ بازآفرینی شهری چالشهای اصلی سازمانهای مردمنهاد ،به نبود این بخش از جامعه در نظام مدیریت و برنامهریزی و
تخصیص منابع بازمیگردد .بهعبارتدیگر در زمان برنامهریزی ،سیاستگزاری و تصمیمات امور شهری سازمانهای مردمنهاد
بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامهریزی پایین به باال جایگاهی ندارند؛ ریش��ۀ این موضوع به عدم اعتماد نهادهای رس��می به
س��ازمانهای مردمنهاد و نگاه و نگرش مس��ئولین به عدم توانمندی این نهادها برای حضور و مش��ارکت در فرایند بازآفرینی و
موارد متعدد دیگری بازمیگردد .با توجه به س��وابق و ادبیات موجود در ارتباط با نتایج مثبت و مفید مش��ارکت س��ازمانهای
مردمنه��اد در امر بازآفرینی ش��هری به نظر میرس��د تنها راهحل ب��رای بهکارگیری این نهادها در امور ش��هر ،ب ه ویژه در امر
بازآفرینی شهری ،تغییر نگاه مسئولین باالدستی به ظرفیت و توانمندهای این نهادها باشد.
منابع
امی��نزاده ،بهناز؛ رضابیگیثانی ،راضیه ( ،)1391ارزیابی جایگاه مش��ارکت در طرحهای منظر ش��هری بهمنظور ارائۀ فرایند
مناسب بازآفرینی بافتهای آسیبدیده ،نشریۀ هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،دورۀ  ،17شمارۀ .3
ر امیر احمدی ،هوشنگ ( ،)1380جامعهشناسی سياسي ،جامعۀ مدني و توسعۀ ملي ،گردآوري و ترجمۀ عليرضا طيب ،تهران،
نقش و نگار.
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بحرینی ،سیدحسین؛ ایزدی ،محمدسعید؛ مفیدی ،مهرانوش ( ،)1392رویکردها و سیاستهای نوسازی شهری (از بازسازی

تا بازآفرینی شهری پایدار) ،فصلنامۀ علمی و پژوهشی مطالعات شهری ،شمارۀ نهم.

بوچانی ،محمدحس��ین ( ،)1385سازمانهای مردمنهاد در تعامل با شورا ،ماهنامۀ اطالعرسانی ،آموزشى و پژوهشى شوراها،

شمارۀ هفتم.

بهاردی ،طارق ( ،)1385س��ازمانهای مردمنهاد؛ مش��اورانی آماده ،ماهنامۀ اطالعرسانی ،آموزشى و پژوهشى شوراها ،شمارۀ

هفتم.

حبیبی ،سیدمحسن؛ حاجیبنده ،مونا ( ،)1388بررسی تجربۀ سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران،
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نشریۀ هویت شهر ،سال سوم ،شمارۀ .5

س��ريعالقلم ،محمود ( ،)1378ثبات سياسي و توسعۀ سياسي ،در مجموعه مشارکت سياسي ،احزاب و انتخابات ،تهران ،نشر

سفير.

فرجیمالئی ،امین ( ،)1389انواع روشهای مداخله در بهسازی و نوسازی شهری ،ماهنامه اطالعرسانی ،آموزشی و پژوهشی

شوراها ،شماره پنجاه و چهارم.
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