نگاهـی گذرا به معیار اثرگذاری مطلوب اقدامات بر کیفیت زندگـی
مردم ،در تجربة همکاری مشترک با بانک جهانی
توگو با مهرداد جواهریپور
گف 

*

ترجیــح میدهــم بــا مــروری اجمالــی بــر پیشــینة موضــوع
ســکونتگاههای غیررســمی در کشــور ،ابتــدا گــذری بــر
مطالعــات در ایــن حــوزه داشــته باشــم و پــس از آن بــه
برنامههــا و تجربــة همــکاری مشــترک بــا بانــک جهانــی
بپــردازم .شــاید بتــوان گفــت بحــث اســکان غیررســمی

بــا مطالعــات پراکنــدهای در دهههــای  40و  50نظیــر
مطالعــة مؤسســة تحقیقــات و مطالعــات اجتماعــی در مــورد
آلونکنشــینهای شــهر تهــران آغــاز شــد .در دهــة 60
نیــز دکتــر پیــران در زمینــة مباحــث نظــری توســعة شــهری
و شهرنشــینی شــتابان در ایــران چندیــن مقالــة پیوســته در
مجلــة اطالعــات سیاســی اقتصــادی بــه چــاپ رســاند .پــس
از ایــن دو مرحلــه ،موضــوع اســکان غیررســمی ،بــه نظــر
مــن ،در ســال  73بــا طرحــی بــا عنــوان «علــل و پیامدهــای
* دکتری جامعه شناسی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

Meh.javaheripour@iauctb.ac.ir
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ارزیابــی شــما از فعالیتهایــی کــه ذیــل
برنامــة همــکاری بــا بانــک جهانــی در زمینــة
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان در
ســکونتگاههای غیررســمی انجــام شــده
چیســت؟ میــزان تأثیرگــذاری ایــن برنامــه
و اقدامــات بــر ابعــاد مختلــف زندگــی مــردم
چقــدر بــوده اســت؟

حاشیهنشــینی در ایــران» کــه در مرکــز مطالعــات و تحقیقات
شهرســازی و معمــاری ایــران انجــام شــد در کانــون توجــه
قــرار گرفــت .ایــن مطالعــات کــه بــا تأکیــد بــر محــات
اکبرآبــاد و ســلطانآباد تهــران انجــام شــد ،چندیــن نتیجــة
عمــده داشــت.
اولیــن نکتــه آن بــود کــه تصوراتــی کــه در مــورد اســکان
غیررســمی وجــود داشــت بهکلــی دگرگــون شــد .یعنــی
در ایــن زمــان پــی بــرده شــد کــه ســاکنان ایــن مناطــق
گروههــای کمدرآمــدی هســتند کــه الزام ـ ًا مهاجــر نیســتند،
بلکــه ســرریز اجتماعــی و اقتصــادی شــهر تهــران هســتند
کــه در دهههــای  50و  60بــه دلیــل افزایــش قیمــت زمیــن
و خدمــات در تهــران ،بــه دنبــال مکانــی متناســب بــا منابــع
مالــی خــود ،از تهــران خــارج شــدهاند .همــه فکــر میکردنــد
ایــن افــراد مهاجرانــی هســتند کــه قصــد بازگشــت بــه مبــدأ
خــود را دارنــد .در حالــی کــه اگــر واقعــ ًا میخواســتند بــه
مبــدأ خــود بازگردنــد ،بایــد بــه تهــران بازمیگشــتند .درســت
اســت کــه بــه مــرور مهاجــران خــارج اســتانی نیــز بــه ایــن
مناطــق وارد شــدند ،ولــی بســیاری از ایــن افــراد متولــد شــهر
تهــران و اصالت ـ ًا متعلــق بــه همیــن جــا بودنــد .افــراد در طی
زمــان بــرای مکانــی کــه در آن حضــور دارنــد منزلــت مکانی
خاصــی قائــل میشــوند .مث ـ ً
ا افــرادی کــه در حــال حاضــر
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در اسالمشــهر ســاکناند خودشــان را مهاجــر نمیداننــد و
معتقدنــد کــه اصالتــ ًا متعلــق بــه اسالمشــهر هســتند ،و
نمیتــوان گفــت ادعــای آنهــا غلــط اســت.
نکتــة مهــم دیگــر عیــان شــدن کاســتیهای نهادهــای
مدیریتــی در نظــام برنامهریــزی بخشهــای اقتصــادی ـ
اجتماعــی شــهر بــود .تفکیــک زمیــن در طرحهــای شــهری
بیــن  150تــا  200متــر مربــع بــود .ایــن عامــل باعــث
میشــد افــراد کمدرآمــد خــود بــه خــود از دســتیابی بــه
زمیــن محــروم و وارد بــازار اســکان غیررســمی شــوند .در این
طــرح بیان شــد کــه اســکان غیررســمی یــک بــازار اســت که
بــه جــای تخریــب ،بایــد ســازماندهی شــود زیــرا ســرمایة
اقتصــادی افــرادی در چنیــن مناطقــی وجــود دارد .یعنــی باید
ایــن مناطــق را بــه مــرور بازســازی کنیــم و کیفیت ســکونت
در آنهــا را افزایــش دهیــم ،و منظــور همــان بهســازی
تدریجــی در مقیــاس کل شــهر برحســب اولویــت مداخلــه
اســت .پــس اساس ـ ًا مهــر اولیــة عبــارت اســکان غیررســمی
در ســال  73زده میشــود .درســت اســت کــه پیــش از آن
نیــز بــا پدیــدة حاشیهنشــینی مواجــه بودیــم ولــی در ادامــة
طرحهــای مطالعاتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دیگــر از
واژة حاشیهنشــینی اســتفاده نشــود و بــه جــای آن از بــازار
غیررســمی زمیــن و مســکن صحبــت شــود کــه میتوانــد
تأمینکننــدة بخشــی از نیازهــای گروههــای کمدرآمــد
باشــد ،ضمــن اینکــه ایــن مناطــق لزومــ ًا در فقــر مطلــق
قــرار ندارنــد .در اصــل ،تأکیــد هســتة علمــی در آن زمــان
بــر کاســتیهای نظــام برنامهریــزی بــود و گفتــه میشــد
کــه مــا مشــکل برنامــه داریــم .البتــه بعــد از مدتــی آقــای
اطهــاری نظــر دقیقتــری را مطــرح کردنــد کــه کــه نهــاد و
نهادســازی مقــدم بــر تدویــن برنامــه اســت .در ادامــه دربــارة
ایــن عبــارت بیشــتر صحبــت خواهــم کــرد.
پــس از ایــن طــرح ،طــرح مجموعــة شــهری در ســال
 75تدویــن شــد کــه از منظــری دیگــر بــه موضــوع
ســکونتگاههای غیررســمی مینگریســت .در ایــن طــرح
بیــان میشــود کــه مشــکل مــا ایــن اســت کــه نظــارت
نداریــم و بیــن روســتا و شــهر فضایــی باقــی میمانــد کــه
بــازار غیررســمی میتوانــد در آن شــکل بگیــرد .امــا در ایــن
طــرح بــه یــک مشــکل اساســی برخوردیــم کــه چیــزی

بــه اســم مجموعــة شــهری در قوانیــن کشــورمان نداشــتیم.
همچنیــن کالنشــهر نیز بــه مفهومــی که باید باشــد نداشــتیم
کــه بخواهیــم آســتانة جمعیتــی بــرای آن تعییــن کنیــم.
مســئلة دیگــر نبــود مبانــی قانونــی پشــتیبان و بیارتبــاط
بــودن مداخــات مــوردی در ســکونتگاهها بــا طرحهــای
توســعة شــهری بــود .یعنــی در طرحهــای توســعة شــهری
و طرحهــای جامــع و تفصیلــی ،چیــزی بــه اســم اســکان
غیررســمی بــه رســمیت شــناخته نشــده بــود .ســپس ایــن
موضــوع مطــرح شــد کــه بــرای در نظــر گرفتــن اســکان
غیررســمی ،کمبــود قانــون داریــم زیــرا در شــرح خدمــات
مشــاوران نیــز مســئلة اســکان غیررســمی وجــود نــدارد .بدین
ترتیــب شــرکت عمــران و بهســازی بــار دیگــر شــروع بــه
مطالعــه کــرد کــه فکــر میکنــم از مــرز  100شــهر گذشــته

اســت .بــرآوردی کــه بــه دســت آمــده ایــن اســت کــه در
مجمــوع در ســطح کشــور ،جمعیتــی معــادل  11میلیــون نفــر
در ســکونتگاههای غیررســمی ســاکن هســتند .نکتــة حائــز
اهمیتــی کــه در ایــن بخــش بایــد متذکــر شــوم آن اســت که
بــه نظــر مــن بایــد ایــن گونــه مطالعــات را در همیــن نقطــه
متوقــف و مشــخص کننــد کــه چــه کمبودهایــی بــه لحــاظ
قانونــی وجــود دارد و بــه چــه نهــادی بــرای پیشــبرد هرچــه
بهتــر پروژههــا نیــاز داریــم .یعنــی بــه نظــر میرســد کــه
بــه نوعــی اشــباع نظــری رســیدهایم ،ولــی بــا کمبــود ارادة
سیاســی مواجــه هســتیم.
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه مــا تــا اواخــر دهــة
 70تــا حــدود زیــادی بــا صــورت مســئله آشــنا شــدیم و آن
را درک کردیــم ،امــا ابــزار قانونــی مواجهــه بــا موضــوع را
نداشــتیم و بــاز هــم بــا کتمــان مســئله روبــهرو بودیــم .در
واقــع ،بخــش دولتــی نمیپذیرفــت کــه ایــن افــراد در فقــر
هســتند و چیــزی بــا عنــوان فقــر شــهری و ســرریز جمعیــت
در ایــن مناطــق وجــود دارد و اســکان غیررســمی در اصــل بــا
شــهری شــدن فقــر و کاهــش درآمــد ســرانة کشــور ارتبــاط
پیــدا میکنــد .شــاید بتــوان گفــت کــه نخســتین بــار در
جریــان تجربــة همــکاری مشــترک بــا بانــک جهانــی بــود
کــه کارفرمایــان دولتــی ایــن موضــوع را پذیرفتنــد .دلیــل آن
هــم ایــن بــود کــه بانــک پیششــرطی را بــرای دادن وام
در نظــر گرفتــه بــود کــه دربردارنــدة یــک ســند بــا امضــای
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باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور یعنــی رئیــس جمهــور بــود
کــه بــه آن ســند ملــی توانمندســازی میگفتنــد .علــت
وجــودی ایــن ســند آن بــود کــه دولــت در درجــة اول نشــان
بدهــد بــا مفهــوم اســکان غیررســمی آشــنا اســت و در درجــة
دوم تمایــل و ارادة سیاســی خــود را بــرای مداخلــه در ایــن
زمینــه اعــام کنــد .همــان طــور کــه میدانیــد ،در اول
اســناد هبیتــات  3نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت
کــه بایــد قبــول کنیــم چنیــن مشــکالتی وجــود دارد کــه
میخواهیــم آنهــا را حــل و برطــرف کنیــم .موضــوع قابــل
تأمــل در ایــن بــاره ایــن اســت کــه ســند ملــی بــه ایــن
دلیــل تدویــن شــد کــه پاس ـخگوی بانــک باشــد نــه آنکــه
سیاســت داخلــی وزارتخانــه بــه حســاب بیایــد .ایــن ســند در
حــوزة سیاس ـتگذاری نبــود ،بلکــه آن را تدویــن کردیــم کــه
بانــک بــه مــا وام بدهــد .پــس شــاید بتــوان علــت اثرگــذاری
کــم آن را در شــکل نگرفتــن یــک شــبکة همــکاری بیــن
بخشــی جس ـتوجو کــرد .همــان گونــه کــه بانــک جهانــی
نیــز در ســایت خــود بیــان کــرده ،تجربــة ایــران نتوانســت
پــروژة موفقــی باشــد و بــه اهــداف خــود برســد .مشــکل هــم
ن بــود کــه بــه رغــم آنکــه چیــزی بــه اســم ســند ملــی
ای ـ 
توانمندســازی در ســطح کشــور تهیــه شــد و ســتاد ملــی
توانمندســازی و دبیرخانــة آن در شــرکت عمــران و بهســازی
شــهری شــکل گرفــت ،التــزام عملــی بــه همــکاری میــان
ســازمانها (بیــن بخشــی) بــه خوبــی اجرایــی نشــد.
شــاید بــد نباشــد فراینــد ایــن تجربــة همــکاری بــا بانــک
جهانــی را هــم مــرور کنــم تــا ابعــاد موضــوع بــا ذکــر
مصادیــق روش ـنتر شــود .بانــک جهانــی مبلــغ  80میلیــون
دالر بــه منظــور ارتقــای کیفیــت زندگــی در اســکان
غیررســمی پیشــنهاد کــرد و قــرار بــود دولــت ایــران هــم 20
میلیــون دالر دیگــر را تأمیــن کنــد تــا کل ایــن  100میلیــون
دالر صــرف پرداختــن بــه مســائل حــوزة اســکان غیررســمی
شــود .فعالیــت مطالعاتــی در ســه شــهر زاهــدان ،کرمانشــاه
و بندرعبــاس و پــس از آنهــا در دو شــهر ســنندج و تبریــز
آغــاز شــد و پروژههایــی در ایــن شــهرها تعریــف شــدند .قــرار
بــود کــه بعــد از انجــام مطالعــات امکانســنجی و تعریــف
پروژههــا ،ایــن وام بــرای پروژههــای مذکــور هزینــه شــود
و بــرای دریافــت مرحلــة دوم وام ،یــک ارزیابــی اجتماعــی

صــورت بگیــرد کــه آیــا پروژههــای انتخابــی توانســتهاند
نیازهــای محلــی را رفــع و بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی در
ســکونتگاهها کمــک کننــد یــا نــه .اگــر پاســخ مــردم مثبــت
بــود ،بخــش دوم وام بــه پروژههــا تعلــق میگرفــت .بــه
عبــارت دیگــر ،ایــن وام مشــروط بــود و همــة پــول یکجــا در
اختیــار دولــت ایــران قــرار نمیگرفــت .فــرض بــر ایــن بــود
کــه قبــل از تعییــن ضــرورت مداخلــه ،ســنجههایی مرتبــط
بــا پروژههــای اجرایــی تعییــن بشــود .اگــر مثــ ً
ا پــروژه
درمانگاه بــود ،ارتقــای کیفیــت بهداشــت در کانون توجــه قرار
میگرفــت یــا اگــر مدرســهای احــداث شــده بــود ،کیفیــت
تحصیــل بررســی میشــد .بــرای بانــک تفاوتــی نداشــت
کــه مــا مدرســه میســازیم یــا درمانــگاه یــا پــارک ،و اگــر
مطالعــات ارزیابــی اجتماعــی نشــان مـیداد کــه پــروژه موفق
بــوده اســت ،مابقــی وام بــه مــا تعلــق میگرفــت .امــا مــا در
همــان مرحلــة اول ماندیــم.
بندرعبــاس مصــداق بــارز ســخن مــن اســت .در برخــی
طرحهــای بهســازی ،مکانیابــی و اجــرای طــرح پیگیــری
میشــد ولــی در ارزیابــی اجتماعــی مشــخص میشــد کــه
مــکان انتخــاب شــده بــرای پــروژه در بیــرون محلــه قــرار
دارد و اساســ ًا محــدودة اثــر آن خــارج از محــدودة مطالعاتــی
اســت .بانــک حاضــر بــه پرداخــت پــول بــرای خریــد زمیــن
نبــود .در نتیجــه ،مــکان پــروژه با توجــه بــه امکانــات انتخاب
میشــد کــه در برخــی مــوارد خــارج از حــوزة محــدودة
مطالعاتــی بــود .ایــن موضــوع در ارزیابــی اجتماعــی شــهر
بندرعبــاس بــا مســتندات الزم از جملــه مــکان پیمایــش و
اجــرای طرحهــای بهســازی کامــ ً
ا عیــان شــده بــود .در
نهایــت ،دولــت ایــران نصــف بیشــتر مبلــغ وام یعنــی حــدود
 47میلیــون دالر را هزینــه کــرد کــه عمدتــ ًا بــه ســاخت و
ســاز مدرســه و درمانــگاه و آســفالت کــردن خیابانهــا (بســته
بــه شــهر و محلــه) اختصــاص داده شــد .مــا در بندرعبــاس با
پــول بانــک جهانــی قســمتی از معابــر را آســفالت میکردیــم
و مــردم تنهــا نظارهگــر ماجــرا بودنــد و حتــی یــک کارگــر از
محلــه جــذب ایــن کار نشــد .زمانــی هــم کــه پــروژه آمــادة
افتتــاح شــد ،وزیــر مســکن وقــت بــه آنجــا آمــد و روبــان آن
را قیچــی کــرد .طرحهــا کام ـ ً
ا بــه روش پیمانــکاری و بدون
اطالعرســانی اجــرا میشــد .در گــزارش ارزیابــی اجتماعــی
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شــهر بندرعبــاس بــه ایــن مــوارد بــه طــور مشــخص اشــاره
شــده اســت کــه نشــان از فقــدان نهــاد اجتماعــی الزم
بــرای بســیج تــوان اجتمــاع محلــی دارد .تقریب ـ ًا کل منابــع و
حتــی نیــروی انســانی مــورد نیــاز از جاهــای دیگــری خــارج
از محــدودة مــورد نظــر تأمیــن شــده بــود .اگــر بخواهیــم در
مــورد بهتــر شــدن کیفیــت ســکونت صحبــت کنیــم ،بایــد
بگوییــم کــه بــا آســفالت شــدن برخــی خیابانهــای محــدودة
مطالعاتــی ،بخشــی از ایــن هــدف تأمیــن شــده اســت .ولــی
از آنجایــی کــه مــردم هیــچ نقشــی در اجــرای پــروژه
نداشــتهاند ،احســاس مســئولیتی هــم در قبــال آن ندارنــد و
تالشــی در جهــت حفــظ و نگــهداری آســفالت نمیکننــد.
اگــر در رونــد اجــرای پروژههــا از مــردم کمــک بگیریــم،
احســاس تعلــق در آنــان ایجــاد میشــود و مطمئنــ ًا تــاش
بیشــتری در جهــت حفاظــت از آنهــا خواهنــد کــرد.
مشــکل اساســی مــا در اجــرای پروژههــا کمبــود زمیــن بــود.
مــا بــا پــول بانــک خریــداری زمیــن نداشــتیم .یعنــی اگــر
قــرار بــود مدرس ـهای ســاخته بشــود ،زمیــن آن بایــد از طریق
دســتگاههای دیگــر در اختیــار طــرح قــرار میگرفــت کــه
کــمکاری و ناهماهنگــی بســیاری در ایــن زمینــه وجــود
داشــت .در نهایــت در ســال  88-87ارتبــاط مــا بــا بانــک
جهانــی قطــع شــد .ایــن قطــع ارتبــاط دوطرفــه بــود .از
طرفــی فشــار ســازمان برنامــه و بودجــه بــود کــه میگفــت
وام بانــک جهانــی را هزینــه نمیکنیــم و در عیــن حــال
بایــد بهــرة آن را بازپرداخــت کنیــم ،البتــه بهــرة آن پــول 3/5
درصــد بــود کــه بهــرة نازلــی محســوب میشــد .از طــرف
دیگــر کشــور بــه دالیــل سیاســی وارد تحریمهــا شــد .ایــن
دالیــل باعــث شــد کــه ارتبــاط میــان مــا و بانــک جهانــی
بــه مــرور قطــع شــود .مشــکل از تأمیــن منابــع مالــی شــروع
شــد .بخشــی از هزینههــا را دســتگاه دولتــی تأمیــن میکــرد
و بخــش دیگــر از طریــق پروژههــای پیمانــکاری تأمیــن
میشــد و دســتگاه مســئول (مث ـ ً
ا آمــوزش و پــرورش) بایــد
مدیریــت چیــزی را کــه ســاخته میشــد قبــول میکــرد.
در یکــی از شــهرها کــه فکــر میکنــم کرمانشــاه بــود،
مدرس ـهای ســاخته شــد امــا آمــوزش و پــرورش اعــام کــرد
کــه پرســنل مــورد نیــاز آن را نــدارد و بدیــن ترتیــب مدرســه
آغــاز بــه فعالیــت نکــرد .آنهــا میگفتنــد مــا بودجــة خــود

را ســال بــه ســال تعییــن میکنیــم و بودجــة ســالیانة خــود
را بســتهایم و بــرای ایــن مدرســة در حــال ســاخت تخمیــن
بودجــه انجــام ندادهایــم و بــرای پرســنل آن بودجــه نداریــم،
و ممکــن اســت ســالهای آینــده نیــز اولویتهــای دیگــری
داشــته باشــیم .یعنــی مســئلة اصلــی ایــن بــود کــه چــه
دســتگاهی بایــد متولــی ایــن پروژههــا باشــد و دســتگاههایی
کــه مشــاور بــرای آنهــا برنامهریــزی کــرده بــود عمومـ ًا زیــر
بــار مســئولیت نمیرفتنــد .مشــکلی کــه شــرکت عمــران و
بهســازی داشــت این بــود کــه برنامــه را در ســتاد شهرســتانی
و اســتانی تصویــب میکــرد ولــی نهــادی نبــود کــه آن را
پیگیــری و اجــرا کنــد.
چنیــن مشــکالتی در آن زمــان دیگــر ارتباطــی بــا بانــک
نداشــت .درســت اســت کــه یــک مجموع ـ ه پــروژه تعریــف
شــد ،ولــی در واقــع نهــادی نداشــتیم کــه هماهنگــی اجــرای
پروژههــا را مدیریــت کنــد و جایــگاه قانونــی هــم داشــته
باشــد .کار مشــاور ایــن بــود کــه طــرح را ارائــه کنــد و بعــد
از ایــن مرحلــه ،از حــوزة اجرایــی خــارج شــود و ادامــة کار
بــه دســتگاه بهرهبــردار واگــذار گــردد .ایــن دســتگاه هــم
بســته بــه شــرایط یــا آمادگــی اجــرای پــروژه را داشــت یــا
نــه ،کــه در اغلــب مــوارد نداشــت .گاهــی یــک ســال و نیــم
تــا دو ســال طــول میکشــید تــا طرحــی تدویــن میشــد
کــه فهرســت بلندباالیــی از مداخــات را هــم در خــود جــای
مــیداد امــا نحــوة تأمیــن مالــی آن مشــخص نشــده بــود.
در واقــع ،ایــن مشــکل ناشــی از فقــدان نهادهــای نظــارت
و پایــش پروژههــا بــود کــه بتواننــد پروژههــا را اجرایــی
و همــکاری ســایر دســتگاهها را جــذب کننــد .بعــد از ایــن
مرحلــه ،شــرکت عمــران و بهســازی تجدیــد نظــری در
شــرح خدمــات بانــک کــه فقــط در چارچــوب راهبــرد توســعة
شــهری ( )CDSبــود انجــام داد .قــرار نبــود فقــط یــک مداخله
صــورت بگیــرد ،بلکــه هــدف مداخلــه در مقیــاس شــهر
(شــهرنگری) بــود .پروژههــای اولیــه پروژههایــی بودنــد کــه
بــه نظــر میرســید در اولویــت قــرار دارنــد ،امــا پروژههــای
دیگــر نیــز بایــد اجــرا میشــدند .بــه همیــن دلیــل بانــک
اعــام کــرد کــه ایــن وام را هزینــه میکنــد امــا مشــکل
مــا بــا ایــن مبلــغ  80میلیــون دالر حــل نخواهــد شــد و
بایــد مکانیزمــی بــرای تأمیــن مالــی پروژههــا پیــدا کنیــم.
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ایــن طــرح مطالعاتــی را خــود شــرکت عمــران و بهســازی
انجــام داد و صنــدوق ملــی تأمیــن مالــی توانمندســازی
ســکونتگاهها را راهانــدازی کــرد .ایــن صنــدوق ملــی
یــک پــروژة مطالعاتــی بــا عنــوان «تأمیــن مالــی بهســازی
ســکونتگاههای غیررســمی» بــود کــه انجــام شــد .البتــه از
ابتــدا روشــن بــود کــه ایــن مبلــغ جوابگــوی همــة مشــکالت
نیســت .ایــن پــروژة همــکاری بــا بانــک جهانــی فقــط یــک
تجربهآمــوزی بــود کــه مطالعــات و پایــش چگونــه انجــام
بشــود .بحــث ارزیابــی اجتماعــی بــه مــا کمــک میکــرد کــه
بدانیــم پروژههــا بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی کمــک کــرده
اســت یــا نــه .فراینــدی کــه میبایســت ادامــه پیــدا میکــرد.
پــس از تجربــة بانــک جهانــی ،در دهــة  80بحــث انتقــال
تجربــه مطــرح شــد کــه بــا توجــه بــه تجربههــای پیشــین
خــود و تجربههــای ســایر کشــورها توانســتیم از راهحلهــای
آنهــا و بــه طــور ویــژه از توانمندســازی آنهــا اســتفاده کنیم.
هنگامــی کــه بحــث توانمندســازی را مطــرح میکنیــم،
مقصودمــان صدقــه دادن نیســت ،بلکــه هــدف اســتفاده از
قابلیتهــای موجــود در اجتماعــات محلــی اســت .وقتــی
بانــک حاضــر نیســت بــه مــا وام بدهــد ،وارد سیســتم
غیررســمی پولــی یــا همــان تأمیــن مالــی خــرد میشــویم.
در ایــن بــاره الزم اســت بــه اختــاف هبیتــات بــا بانــک
جهانــی دربــارة دو مفهــوم  enablingو empowerment
اشــاره کنــم .بانــک جهانــی معتقــد بــود کــه هبیتــات بــا
 enablingخیلــی موضوعــی و موضعــی عمــل میکنــد
ولــی  empowermentکــه میتــوان آن را اقتداربخشــی و
تواناســازی در نظــر گرفــت بــه ایــن معنــا اســت کــه مــردم
بتواننــد بــر فرایندهایــی کــه در تصمیمســازی آنهــا اثــر
میگــذارد نظــارت داشــته باشــند ،یعنــی خیلــی گســتردهتر
از  enablingاســت .ولــی افــراد ابتــدا بایــد  enableبشــوند
و بانــک آن را در چارچــوب راهبــرد توســعة شــهری یــا CDS
میگــذارد تــا ســپس بــه  empowermentبرســیم کــه
همــان قدرتبخشــی بــه ارادة محلــی ،تفویــض اختیــار ،بــه
رســمیت شــناختن و امثــال اینهــا اســت .در پروژههــای
بانــک ،رونــد بــه گونـهای اســت کــه ابتــدا بایــد نهــاد محلــی
شــکل بگیــرد تــا مشــخص شــود کــه میتــوان در محلــه کار
کــرد یــا نــه .برنامــة یکــی از ایــن طرحهــای توانمندســازی

اجتماعمحــور از ایــن قــرار اســت کــه ابتــدا امکانســنجی
میکننــد کــه آیــا افــراد میتواننــد بانکپذیــر بشــوند یــا
نــه .یعنــی در یــک دورة شــش ماهــه یــا یــک ســاله نحــوة
پسانــداز و تأمیــن مالــی خــرد را بــا گروههــای خاصــی
انجــام میدهــد .در واقــع ،سیســتم تأمیــن مالــی خــرد را اجــرا
میکنــد و هرکســی مقــدار پولــی را پسانــداز میکنــد و
اندوختــهای شــکل میگیــرد کــه بــه صــورت وام و دورهای
و چرخــهای در اختیــار افــراد قــرار میگیــرد .اگــر ایــن
پــروژه موفقیتآمیــز باشــد و افــراد بتواننــد اقســاط خــود را
بازپرداخــت کننــد ،بــه بانــک کشــاورزی معرفــی میشــوند و
بانــک کشــاورزی هــم بــه آنهــا وام میدهــد .نمونــة ایــن
رونــد همــکاری مؤسســة تــاک و بانــک کشــاورزی در زمینــة
بانکپذیــری ســاکنان مناطــق روســتایی بــود.
در رونــد اجــرای فراینــد توانمندســازی در چارچــوب همــکاری
بــا بانــک جهانــی ،برنامههایــی اجتماعــی تعریــف شــد،
ماننــد ارتقــای ســطح مهــارت کــه در آن چنــد نفــر را در
کالس بــه منظــور آمــوزش دور هــم مینشــاندیم امــا بــرای
مرحلــة بعــد از آن کــه افــراد مهــارت الزم را بــه دســت آورده
بودنــد بــازار کار و اشــتغال مناســبی پیشبینــی نشــده بــود .از
دیگــر اقدامــات ،برگــزاری کالسهــای آشــنایی بــا رفتارهــای
پرخطــر بــود .امــا از آنجــا کــه ایــن گونــه رفتارهــا محــدود
نیســتند و تنهــا برخــی از افــراد آمــوزش میبیننــد ،مســئلة
اصلــی حــل نمیشــود .بحــث اصلــی حــول ایــن محــور
بــوده اســت کــه اگــر یــک مرکــز توســعة محلــی داشــته
باشــیم ،ایــن مرکــز بتوانــد برنامههــا را از طریــق افــراد
محلــی و نــه بــه صــورت یــک طــرح انتزاعــی و مقطعــی،
بلکــه بــه عنــوان یــک فراینــد توســعة محلــی پیــش ببــرد.
شــرکت عمــران و بهســازی در ســال  89بــار دیگــر بــه
بندرعبــاس بازگشــت و در نتیجــة کارهــای مطالعاتــی به یک
جمعبنــدی رســید کــه شــامل ایــن مــوارد بــود :منابــع مالــی
از کجــا تهیــه شــود؟ (بــا توجــه بــه آنکــه زمیــن مــورد نیــاز
بــرای اقدامــات در دســترس بــود)؛ در مکانیــزم بانکپذیــری
در بحثهــای توانمندســازی چــه ضمانتــی وجــود دارد کــه
وام بازپرداخــت شــود؟ نظــارت و پایــش طــرح بــر عهــدة
چــه کســی باشــد؟ چرخــه و چــارت مــورد نیــاز بــرای فعالیت
مشــاور تســهیلگر بــه چــه صــورت اســت؟ و همچنیــن لزوم
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بازگشــت بــه ضــرورت نهادســازی بــه مثابــة امــر مقــدم بــر
برنامــه .پــس در مطالعــات بندرعبــاس مطرح شــد کــه چگونه
پروژههــا را پایــش کنیــم کــه همــان بحــث تعییــن وظیفــة
مشــاور تســهیلگر اســت .نکتة دیگــر نهادســازی برگرفتــه از
طــرح جامــع مســکن در جهــت ایجــاد تضمیــن مالــی اســت،
یعنــی طــرح جامــع مســکن در بندرعبــاس عملیاتــی شــود.
بــه بیــان دیگــر ،تأکیــد مجــددی بــود بــر تقــدم نهادســازی
بــر تدویــن برنامــه .عامــل دیگــری کــه از ایــن مطالعــات
بــه دســت آمــد ســطح محلــی پروژههــا بــود .در واقــع ،مــا
در مطالعــات ایــن دهــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــه
جایــی بــه نــام «مرکــز توســعة محلــی» بــرای ســازماندهی
اجتماعــی و محلــی نیازمندیــم تــا افــراد بتواننــد در انتخــاب
و اجــرا و پایــش پروژههــا مشــارکت داشــته باشــند .ایــن
امــر ماحصــل کار بهزیســتی بــوده اســت (تجربــة مشــترک
شــرکت مهندســان مشــاور فرهیخته بــا ســازمان بهزیســتی).
بهزیســتی بــه مرکــز توســعة محلــی بــه عنــوان وســیلهای
بــرای آسیبشناســی محلــه نــگاه میکــرد ولــی در ایــن
مطالعــه اقتباســی از خانــة محلــه اســت کــه بــا جاهایــی
کــه شــهرداری ســاخته تفــاوت دارد .در واقــع ،ســازماندهی
شــرایط بایــد بــه گونــهای باشــد کــه مشــاور تســهیلگر
بتوانــد ایــن مرکــز توســعة محلــی را ایجــاد کنــد و همــراه
بــا پــروژه بحــث انتقــال تجربــه را پیــش ببــرد .بنابرایــن
نهادســازی عاملــی تعیینکننــده در ایــن مطالعــه بــه شــمار
میآیــد.
پــس ســه نهــاد مختلــف  -نهــاد توســعة محلــه در ســطح
محلــی ،مشــاور تســهیلگر کــه بتوانــد بــه شــکلگیری
مرکز توســعة محلــی کمــک کنــد ،و نهــاد نظارتی باالدســتی
یــا مشــاور معیــن طــرح بــرای هماهنگــی بیــن بخشــی
و دســتگاهی  -ضمانــت پــروژه بــه شــمار میآینــد کــه
میتواننــد شــرایط بانکپذیــری را فراهــم کننــد .بنابرایــن در
طرحهــای مطالعاتــی ،کار مشــاور در جلســة پنجــم تصویــب
میشــود و او تســویه حســاب میکنــد و از عرصــة عمــل
خــارج میشــود زیــرا تعهــدی بــرای انجــام ســایر امــور
نــدارد .پــس هــر چقــدر هــم کــه پیشــنهاد الگــوی فضایــی
داده باشــد ،ادامــة کار بســتگی بــه پیگیــری عمــران و
بهســازی و ادارة کل مســکن و شهرســازی و نهادهای مربوط

دارد کــه برنامــه بــه آنهــا ارائــه شــده اســت .ضمانتــی بــرای
اجــرای پــروژه وجــود نــدارد و تنها ســتاد شهرســتانی تشــکیل
شــده اســت .کار خــوب اســت و باعــث ســاخت خانــه همــراه
بــا فاضــاب و آب و بــرق و غیــره میشــود ،امــا چــه کســی
شــروعکنندة کار خواهــد بــود؟ نتیجهگیــری موجــود ایــن
اســت کــه مــا ایــن ســه نهــاد را نداریــم و هــر انــدازه هــم
مطالعــات دقیــق باشــد ،تا مــا ایــن نهادهــا را نداشــته باشــیم،
تأثیــر مثبتــی نخواهــد داشــت .مــا مشــکل طراحــی برنامــه
نداریــم ،مشــکل مــا فقــدان نهــادی اســت کــه ایــن طرحهــا
و برنامههــا را عملــی بســازد .حضــور مؤثــر ســازمانهای
مردمنهــاد میتوانــد نقــش بســزایی در پیشــبرد کار داشــته
باشــد ،البتــه بــه شــرطی کــه زیــر نظــر یــک مشــاور
تســهیلگر باشــد و ایــن مشــاور بــر ســایرین تســلط داشــته
باشــد تــا بتوانــد بــر وظیفــة اجــرا و آمــوزش نهادهــا نظــارت
کنــد و بازاریابــی را نیــز انجــام دهــد.
شــما بــه آســیبهای ناشــی از برداشــتهای
متفــاوت از مفاهیــم مشــترک اشــاره کردیــد
کــه هــم در حــوزة نظــر و هــم در حــوزة عمــل،

مســائلی را پیــش روی برنامهریــزان و در
قانونگــذاری و اجــرا پیــش روی مدیــران
قــرار داده اســت .لطفــاً در ایــن بــاره بیشــتر
توضیــح دهیــد.

بــه نظــر مــن الزم بــود کــه ســازمان عمــران و بهســازی
قبــل از آغــاز فعالیــت در جهــت بازآفرینــی و بــاز کــردن
پرونــدة جدیــد ،بــه تجــارب پیشــین بازمیگشــت .یکــی از
موضوعــات حائــز اهمیــت در تجربــهای کــه مــا بــا بانــک
داشــتیم ،بحــث مفهــوم بــود .منظــور ایــن اســت کــه

در ســال  ،2002هبیتــات گزارشــی بــا عنــوان «Urban

 »Slumsتدویــن کــرد .ترجمــة  slumبــه فارســی دشــوار
اســت .برخــی اصطــاح «زاغــه» را معــادل آن قــرار دادهانــد
کــه غلــط اســت زیــرا در تعریــف عملیاتــی کــه خــود هبیتات
ارائــه میکنــد ،ایــن واژه بــه مکانهایــی برمیگــردد کــه
واحدهــای مســکونی آنهــا ناپایــدار اســت .بــه ایــن معنــی
کــه خــوب ســاخته نشــدهاند یــا مصالــح مناســبی ندارنــد یــا
خدمــات شــهری در آنهــا وجــود نــدارد یــا اگــر وجــود دارد از
حــد متوســط شــهر بســیار پایینتــر اســت یــا ناپایــدار اســت
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و دائمــی نیســت (ماننــد قطعــی آب) یــا اینکــه اســتفاده از
خدمــات شــهری بــه صــورت غیرقانونــی و غیررســمی اســت.
بــه نظــر مــن میتــوان عبــارت «محلــة فرودســت شــهری»
را معــادل  slumقــرار داد ،یعنــی ایــن محــدوده محلــه اســت
و بایــد بــرای آن در مقیــاس محلــه برنامهریــزی شــود و
ارتباطــی بــا مشــخصههای اجتماعــی و اقتصــادی ســاکنان
آن نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ،محلــه مشــکل دارد نه ســاکنان
آن .در تعریــف هبیتــات ،بافتهــای مســکونی رو بــه زوال
نیــز در شــمول واژة  slumقــرار گرفتهانــد .تجربــه نشــان داده
اســت کــه ایــن محــات لزوم ـ ًا فقیرنشــین نیســتند و ممکن
اســت هــم گروههــای متوســط رو بــه پاییــن بــه لحــاظ
مالــی و هــم گروههــای کمدرآمــد در چنیــن محالتــی
مســتقر شــوند .یعنــی ایــن محلههــا الزامــ ًا در زیــر خــط
فقــر مطلــق قــرار ندارنــد و در نتیجــه اطــاق فقیرنشــین بــه
آنهــا چنــدان درســت نیســت .در اســناد بینالمللــی ،شــهر
بایــد بــه لحــاظ اقتصــادی مولــد و جــاذب ظرفیــت ســرمایه و
بــه لحــاظ اجتماعــی فراگیــر باشــد .فراگیــر ( )inclusiveبودن
نیــز بــه معنــی رفــع تبعیــض در خدماترســانی اســت ،از
جملــه در تأمیــن مســکن و ارائــة خدمــات پایــه .از ایــن منظر
شــهرها میتواننــد مشــکل گروههــای کمدرآمــد خــود را
حــل کننــد .ایــن مشــکل هنــوز بــه لحــاظ مفهومــی حــل
نشــده اســت .حتــی در ســند ملــی کــه تدویــن شــده فقــط
بــر اســکان غیررســمی تأکیــد میشــود و نــه محلههــای
فرودســت شــهری (اســکان غیررســمی و بافــت فرســودة رو
بــه زوال کــه البتــه بافــت تاریخــی از آن مســتثنا میشــود).
ســند ملــی جدیــدی کــه در ســال  93بــا عنــوان «بازآفرینی»
تصویــب شــده اســت ،از آن ســند قدیمــی هــم عقبنشــینی
میکنــد .در ایــن ســند ،صرفــ ًا محدودههایــی بــا عنــوان
محــات هــدف وجــود دارد و نــه بــه شــکل مشــخص
اســکان غیررســمی و نــه بافــت فرســودة رو بــه زوال.
یعنــی در فارســی بــه آن «محــدودة هــدف» و در انگلیســی
« »urban slumsاطــاق میشــود کــه ایــن تناقــض در
اکثــر انتشــارات دوزبانــة ســازمان عمــران و بهســازی شــهری
کامــ ً
ا آشــکار اســت .در حالــی کــه در متــون انگلیســی
هــم میشــود نوشــت  ،target areaاز  urban slumsدر
متنهــای ســازمان عمــران و بهســازی شــهری اســتفاده

میشــود.
مهم ایــن نیســت کــه چــه اســمی بــرای ایــن ســکونتگاهها
تعییــن میکنیــم ،نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه
تعریــف مــا متناســب بــا محتــوا و هــدف برنامهریــزی
و بــه عبــارت دیگــر در جهــت کاهــش فقــر شــهری
باشــد .مــا بــه مکانهایــی کــه کیفیــت مســکن در آنهــا
ناپایــدار و خدمــات شــهری از حــد متوســط پایینتــر اســت
چنیــن نامــی را اطــاق میکنیــم ،امــا شــدت آن در ایــن
ســکونتگاهها میتوانــد بــا هــم متفــاوت باشــد .از دیگــر
نکاتــی کــه ســعی شــد بــه بدنــة کارفرمایــی منتقــل شــود
ایــن بــود کــه فقــر نســبت بــه قشــر متوســط شــهر تعریــف
میشــود و چــون قشــر متوســط جامعــه در شــهرهای
مختلف بــا هــم متفــاوت اســت ،ســکونتگاههای غیررســمی
آنهــا نیــز میتواننــد متفــاوت باشــند .در نتیجــه ممکــن
اســت اســکان غیررســمی بندرعبــاس یــک اتــاق و اســکان
غیررســمی ســنندج یــک خانــه باشــد .یــا مثــ ً
ا اســکان
غیررســمی اردبیــل تفکیــک غیررســمی زمیــن در دهههــای
 60و  70بــوده اســت کــه هرکســی قطعــه زمینــی را بــه
صــورت غیرقانونــی و غیررســمی بــه دســت آورده و خان ـهای
ســاخته کــه اکنــون تبدیــل بــه مشــکل شــده اســت .اشــباع
نظــری دربــارة چگونگــی شــکلگیری محلههــای فرودســت
شــهری از دهــة  70تاکنــون حاصــل شــده اســت ،و
راهحلهــای موجــود هــم بــا اشــباع تجربــی ارائــه شــدهاند،
ولــی بــه نظــر میرســد ابهــام در ارادة سیاســی مهمتریــن
مشــکل پیــش روی بهســازی محلههــای فرودســت شــهری
(اســکان غیررســمی و بافــت فرســودة رو بــه زوال) اســت.

