حرکت به سوی توسعه شهری مردم محور
گفتوگو با غالمرضا کاظمیان

*
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شـهری انجـام میدهیـم .ایـن فقـدان بـه ایـن معناسـت که
وجـه تمایـز بازآفرینی شـهری بـا رویکردهای
نظـام توسـعة شـهری در غیـاب یـک نظـام هدایتکننـده
پیـش از خـود از دیـد شـما چیسـت و چـه
فعالیـت میکنـد .هرچند کـه به هـر حـال  برنامهریـزان ناچار
الزاماتـی موجـب در پیـش گرفتن ایـن رویکرد
بودهاند سیاسـتهایی بـرای خودشـان فرض کننـد و بر مبنای
شـده است؟
آن سیاسـتها اقـدام بـه برنامهریـزی کننـد ،و ممکـن اسـت
بـه نظـرم الزم اسـت قبـل از پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش،
ایـن سیاسـتها منطبـق بـر خواسـتههای ذینفعـان توسـعة
پیشدرآمـدی را مطرح کنم .مـن معتقدم در نظـام برنامهریزی
شـهری باشـد یـا نباشـد .در چنیـن شـرایطی نمیتوانیـم از
و مدیریـت توسـعة شـهری ایـران ،یـک حلقـة مفقـودة مهم
نظـام برنامهریزی توسـعة شـهری ایـن اشـکال را بگیریم که
بـه نـام «سیاسـتگذاری شـهری» داریـم کـه پیـش از
جهتگیریهـای مـدون و منضبطـی نداشـته اسـت.
«برنامهریـزی شـهری» قرار میگیرد .سیاسـتگذاری شـهری
در مواجهـه بـا بافتهـای شـهری موجـود هـم دچـار ایـن
بـه نوعـی هدایتکننـدة فرایندهـا و فعالیتهـا و اقداماتـی
مشـکل بـوده و هسـتیم و کلیـت
اسـت که قـرار اسـت بـا عنـوان برنامهریزی
بازآفرینــی شــهری در نظـام برنامهریـزی توسـعة شـهری
شـهری انجام دهیم .خروجی سیاسـتگذاری
واقــع تبعیــت از یــک نــگاه نمیدانسـته چـه برخـوردی
شـهری سـند توسـعة شـهری یـا سیاسـت
تکاملــی بــه بافتهــای میخواهـد بکنـد .بـه همیـن دلیل
توسـعة شـهری اسـت ،در حالـی کـه ایـن
شــهری اســت.
برخوردهـای متنـوع و متعـددی،
سیاسـتگذاری بایـد در سـطوح و موضوعات
چـه در مقیـاس زمـان و چـه در
مختلـف وجـود داشـته باشـد .سالهاسـت
مقیاس مـکان ،اتفـاق افتاده اسـت
کـه مـا در غیـاب سـند سیاسـتهای توسـعة شـهری ،چـه
و چـون رضایتبخـش نبـوده ،بـاز هم بـی آنکـه بدانیـم چه
در حـوزة مباحثـی ماننـد طرحهـای توسـعة شـهری مثـل
میخواهیـم ،مسـیر خـود را عـوض کردهایـم .ایـن ندانسـتن
طرحهـای جامـع و تفصیلـی و چـه در حـوزة توسـعة شـهری
به همـة ذینفعـان توسـعة شـهری ،چـه سـازمانهای دولتی،
ماننـد بازآفرینـی شـهری و نوسـازی شـهری ،برنامهریـزی
چـه سـازمانهای عمومـی ،و چـه مـردم بـه عنـوان سـاکنان
* عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو شورای سیاستگذاری شرکت بازآفرینی شهری ایران

برمیگـردد .بنابرایـن ،بـه دلیـل آنکـه هـدف و جهتگیـری
مشـخصی وحـود نداشـته ،نمیتـوان نقـد درسـتی کـرد.
بازآفرینـی شـهری در واقـع تبعیـت از یـک نـگاه تکاملـی به
ایـن موضوع قابل سـطحبندی اسـت .ما مشـکالت زیـادی در
بافتهای شـهری اسـت .اگر نگاه متابولیسـمی و انـداموارهای
سـاختارهای مدیریتـی و نهـادی داریـم .اگـر بخواهم بـه طور
به بافتهـای شـهری داشـته باشـیم ،میبینیم کـه بافتهای
خیلـی خالصـه اشـاره کنـم ،مشـکل
شـهری هـم مثـل بافتهـای دیگـر به
ســازمانهای دولتــی و اصلـی در اینجـا تمرکزگرایـی اسـت
وجـود میآینـد ،رشـد میکننـد ،تکامـل
عمومــی یــا ایــن تغییــر که بـا نـوع و ترکیـب درآمدهـای دولتی
پیدا میکننـد ،بیمـار میشـوند ،و تعادل
نگــرش بــه ســمت توســعة تشـدید شـده اسـت .چـون منابـع مالی
خـود را از دسـت میدهنـد کـه ممکـن
شــهری مردممحــور را مسـتقیم ًا از جیـب مـردم و ذینفعـان
اسـت موجـب مـرگ یـا بهبودشـان
انتخــاب میکننــد یــا تأمیـن نمیشـود ،امـکان جدایـی
شـود .با ایـن نـگاه ،بازآفرینی بـه معنای
مجبــور بــه ایــن کار خواهنــد سـازمانهای دولتـی و مـردم فراهـم
شناسـایی قانونمندیهـای شـکلگیری
میشـود .شـرایط سـاختاری بـه گونهای
شــد.
و توسـعة فضاهـای شـهری اسـت.
پیـش رفتـه کـه سـازمانهای دولتـی و
یهـا در تشـکیل،
رعایـت ایـن قانونمند 
عمومـی بـرای خودشـان برنامـه تنظیم
رشـد و تکامـل ،مقاومـت و جلوگیـری از انحـراف و آسـیب ،و
میکننـد و تالش میکننـد به اتـکای منابـع مالی موجـود آن
بازگردانـدن بافتهـا بـه حالـت تعـادل الزم اسـت .بازآفرینـی
برنامههـا را اجرا کننـد .در مقابـل ،بخش مردمـی و خصوصی
ناظر بر قسـمت آخـر اسـت .آفرینش بافت شـهری بـر مبنای
هـم کار خودشـان را انجـام میدهنـد .هرجـا کـه منافـع ایـن
قانونمندیهـای مشـخص اتفـاق میافتـد و بـه هـر دلیلـی
دو دسـته همسـو باشـد ،با هم همـکاری میکننـد و هرجا که
ممکن اسـت زندگـی ایـن بافت شـهری دچـار اختالل شـود.
همسـو نباشـد ،هرکـدام کار خودشـان را انجـام میدهنـد .در
برگردانـدن ایـن اختالل بـه حالت تعـادل هـم باید بـر مبنای
جایی که منافع همسـو بـوده ،کالبد رسـمی و مجوزدار شـکل
همـان قانونمندیهـای پایـة توسـعة شـهری انجـام شـود.
گرفتـه و در جایی کـه منافع ناهمسـو بوده ،بخش غیررسـمی
اگر هـم نیـاز بـه مداخلـه وجـود داشـته باشـد ،باید بـا رعایت
شـکل گرفتـه و بافتهـای غیررسـمی را سـاخته اسـت.
همـان قانونمندیها صـورت بگیـرد .اما ایـن قواعـد و قوانین
باید از تغییـر بینش و نگرش سـازمانهای دولتی ،هـم از جنبة
جهانشـمول نیسـتند و هر بافتی ،ضمـن آنکه از یک دسـته
ذهنی و فرهنگ سـازمانی ـ نهادی و هـم از جنبة عینی یعنی
قوانیـن کلـی تبعیت میکنـد ،قواعـد دسـتوری خاص خـود را
منابع مالی ،شـروع کرد .سـازمانهای دولتی و عمومـی یا این
هـم دارد.
تغییر نگرش به سـمت توسـعة شـهری مردممحـور را انتخاب
در بازآفرینـی شـهری ،بیـش و پیـش از آنکـه بـه مباحـث
میکنند یا مجبـور به ایـن کار خواهند شـد .چون تـوان تأمین
کالبـدی توجـه شـود ،بایـد زمینههـا و عوامـل شـکلدهندة
مالـی دولتی به شـکل گذشـته وجود نـدارد .ایـن تصمیم حتی
کالبـد مورد توجـه قرار گیـرد .مؤلفههـای اجتماعـی ،فرهنگی،
اگر اجباری هم باشـد مبـارک اسـت .نتیجة ایـن تغییر نگرش
تاریخـی ،اقتصـادی و ویژگیهـای محیـط طبیعـی و اقلیمـی
پذیرفتن قـدرت و اقتـدار ذینفعان دیگر توسـعة شـهری و به
هسـتند کـه زمینههـا را شـکل میدهنـد و اگـر آنهـا اصالح
بـازی گرفتـن آنهاسـت .یعنـی هرکـدام آنچنـان کـه منابع
شـوند ،کالبـد هـم اصلاح خواهـد شـد .فـرم و محتـوا تأثیـر
میآورند ،منافع هم ببرنـد .بنابراین ،پذیرش ذینفعـان و منابع
متقابـل بـر هـم دارند.
و منافـع متعدد و متنوع که اسـاس توسـعة شـهری اسـت باید
بـا توجـه بـه تجربههایـی کـه در عمـل و در
اتفاق بیفتد.
اجـرای طرحهای نسـلهای قبل کسـب شـده
ممکن اسـت منتقـدان بگوینـد که ایـن دیدگاه
و شـناختی کـه از دسـتگاههای اجرایی کشـور
در نهایت به ضـرر اقشـار ضعیف تمـام خواهد
داریـد ،چه مسـیری بـرای محقـق کـردن این
اهـداف ترسـیم میکنیـد؟
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شـد .یعنـی وقتـی قـدرت بخـش خصوصی و
دولتی به این شـکل تنظیم شـود ،احتمـال دارد
مردمی کـه قدرت کمتـری دارنـد آسـیب ببینند.
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داشـته باشـد .در عیـن حـال مردمـی کـه در ایـن بافتهـا
زندگـی میکنند منافـع خیلـی مشـخص و دقیق و ملموسـی
بـرای خودشـان دارنـد و آمادگی توانمنـد و مقتدر شـدن را هم
دارنـد .از طرفـی هـم ایـن بافتهـا آنقـدر محـدود و کوچک
هسـتند کـه بتـوان حکمروایی شـهری ،دموکراسـی شـهری،
توسـعة شـهری و بازآفرینی شـهری را در آنها تمرین کرد .در
مجموع ،کوچک بـودن قلمرو مکانی و موضوعـی و منفعتی در
ایـن بافتها فرصـت خوبی ایجـاد میکند کـه از ایـن بافتها
شـروع کنیم.

بله ،این خطـر ممکن اسـت وجود داشـته باشـد ولی بسـتگی
بـه نقشـی دارد کـه دولت بـه عنـوان متولـی سیاسـتگذاری
توسـعة شـهری برای خودش قائل اسـت .دولت باید مشخص
کنـد کـه آیـا خـود را متولـی و مسـئول حمایـت از گروههای
کمقدرت یـا بیقـدرت در جهـت ایفـای نقـش میدانـد ،و آیا
بحث فقرزدایی شـهری جزو سیاسـتهای توسـعة شـهری ما
با توجـه بـه تجربـة ایـن چنـد سـاله و مطرح
قـرار میگیرد یـا نـه .به همیـن دلیل اسـت کـه میگویـم در
شـدن بحـث بازآفرینـی و تشـکیل نهادهایـی
مـدل تحلیـل ذینفعـان بایـد مشـخص شـود گروههایـی که
مانند سـتاد ملی بازآفرینی و سـتادهای استانی،
منافع زیـادی دارنـد ولی قـدرت کافی ندارنـد ،چطور بایـد وارد
مسـیر را چطـور ارزیابـی میکنید و چشـمانداز
بازی شـوند .اینجاسـت که نقـش دولـت و بخـش عمومی و
را چگونـه میبینیـد؟ چـه گامهـای اجرایـی
شـهرداری پررنگ میشـود .اگـر این سیسـتم را پیـاده نکنیم،
مشـخصی بـرای رسـیدن بـه اهدافی کـه ذکر
همیـن اتفاقـی کـه تـا االن افتـاده ادامـه پیـدا میکنـد .مـن
کردیـد باید برداشـته شـود؟
معتقـدم در چنـد دهـة گذشـته ،توسـعة
شـهری بـه نـام دولـت و بـه کام بخش در پروژههــای عمــران و اگـر بخواهیـم منصفانـه نـگاه کنیـم،
خصوصـی اتفـاق افتـاده و منفعـت کل بهســازی شــهری ،بیــش اقدامـات خوبـی انجام شـده ولـی کافی
مـردم کمتـر در نظر گرفته شـده اسـت .از خروجیهــای عینــی نیسـت .سـتاد ملی و سـتادهای اسـتانی
در واقـع ،اتحـاد ناگفتـهای بیـن بخـش پروژههــا ،دســتاوردهای باید شـکل بگیرند اما اشـکالی که وجود

خصوصـی و سـازمانهای دولتـی و آنهــا کــه تقویــت یــا دارد ایـن اسـت کـه بـه نظـر میرسـد
عمومی شـکل گرفته و زیانـش را مردم تضعیــف اعتمــاد و میــل بــه دولتمـداری در ایـن فراینـد بیـش از
در سـطوح مختلـف تحمـل کردهانـد .همــکاری در بیــن کنشــگران حـد لـزوم اسـت .البتـه کاسـتن از ایـن
این رویـه باید تغییـر کند .ضـرورت دارد اســت اهمیــت دارد.
دولتمداری مطلق ًا کار سـادهای نیسـت.
مـردم ،بـرای آنکـه بتواننـد بـه عنـوان
یـک دلیلش این اسـت که سـازمانهای
ذینفعان دارای قدرت و اقتـدار الزم وارد
دولتـی حاضر نیسـتند بـه راحتـی قدرت
بـازی شـوند  ،توانمنـد 1و مهمتـر از آن مقتـدر 2شـوند .ممکن
و اختیـار خودشـان را از دسـت بدهنـد .دلیـل دیگر این اسـت
اسـت کسـی توانمند بشـود ،اما همچنان قدرت الزم را نداشته
که طـرف مقابـل ،یعنـی بخـش مردمـی و بخـش خصوصی،
باشـد و بـرای آنکـه وارد بـازی شـود ،بایـد کمکـش کـرد تا
بـه دلیـل ضعـف سـرمایة اجتماعـی و سـرمایههای نهـادی،
مقتدر هم بشـود .دولـت در جایگاه تسـهیلگر باید ایـن تعادل
به راحتـی حاضـر بـه چنیـن همکاریهایـی نیسـتند .هـر دو
قـدرت و تعـادل منافـع را برقـرار کند.
طـرف از ورود بـه ایـن بـازی امتنـاع دارنـد .بـه همیـن دلیل
شـاید یکی از بهتریـن عرصهها بـرای اسـتقرار و ترویـج  این
اسـت که بایـد بافتهـای کوچکتـر  را مبنـای اعتمادسـازی
نـوع نـگاه بافتهـای هـدف و بـرای مثـال سـکونتگاههای
بـرای بازیهـای بزرگتـر در نظـر گرفـت .بـه نظـر مـن ،در
غیررسـمی باشـد چـون بخـش خصوصـی در آنجـا منفعـت
پروژههای عمـران و بهسـازی شـهری ،بیـش از خروجیهای
زیادی نمیبـرد کـه تمایل زیـادی بـرای ورود به ایـن بافتها
عینـی پروژههـا ،دسـتاوردهای آنهـا کـه تقویـت یـا تضعیف
1- enabled
اعتمـاد و میل بـه همـکاری در بین کنشـگران اسـت اهمیت
2- empowered

بایـد بـرای تبدیـل سـاکنان بافتهـای
هـدف بـه کنشـگر ،متولـی و مطالبهگر

دارد .یعنـی عناصـر نرمافـزاری و
خروجیهـای نهـادی مهمترنـد .در ســرمایههای فکــری و
ایـن نـوع نـگاه ،سـرمایههای فکـری فرهنگــی و اجتماعــی باید به توسـعة شـهری برنامـه داشـته باشـیم،
و فرهنگـی و اجتماعـی بایـد بـه جـای جــای ســرمایة مالــی بــه کار بـه کسـانی کـه خودشـان را متولـی
سـرمایة مالـی بـه کار گرفتـه شـوند و گرفته شــوند و ســازمانهای بافـت و محلـة خـود میداننـد و در این
سـازمانهای دولتـی و عمومی ،بـا توجه دولتــی و عمومــی ،بــا توجــه متولیگـری حاضرنـد منابعشـان ،یعنـی
به معضالتـی که در مـورد بودجـه دارند ،بــه معضالتــی کــه در مــورد وقـت و ایـده و همـکاری و فکرشـان را
بایـد بـه ایـن سـمت بروند.
بودجــه دارنــد ،بایــد بــه این صرف کنند و چـون خودشـان نقش ایفا
ـد.
برونـ
ـمت
سـ
سـرعت اقدامـات انجام شـده هـم کافی
میکننـد ،از دیگـران هـم توقـع ایفـای
نیسـت .ولـی این سـرعت کـم بـا توجه
نقـش مثبـت دارنـد .باید پیـدا کـرد که
بـه اینکـه دولتمـداری چنانکـه بایـد کاهـش پیـدا نکـرده،
کدام پـروژة بازآفرینی شـهری این کارکـرد را تقویـت میکند.
طبیعـی اسـت .بـا ناچابکـی و محدودیتهـای سـازمانهای
ممکـن اسـت در یـک محلـه احـداث خیابـان ،در جـای دیگر
دولتـی نمیتـوان سـرعت کافـی داشـت .البتـه امکاناتـی در
فرهنگسـرا ،در جایـی بازارچـه و در جایـی هـم آموزشهـای
شـرکت بازآفرینی شـهری ایـران در اختیـار داریـم و میتوانیم
شـغلی این کارکـرد را داشـته باشـد .ایـن کار باید متناسـب با
از آنهـا به عنـوان نقاط قوت بیشـتر و بهتـر اسـتفاده کنیم .از
نیـاز و دارایـی جامعـة هـدف انجـام شـود .معیـار ارزیابـی هم
طرفی هم برخـی کارها قابـل انجام نیسـت ،ولی میتـوان اثر
تغییراتـی اسـت کـه در زندگـی و ارتباطـات اجتماعـی مـردم
و خسـارت آنهـا بر سیسـتم را کاهـش داد.
محلـه رخ میدهـد.
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