بازآفرینی شهری و مشارکت
گفتوگو با آذر تشکر
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دیـدگاه کلـی شـما در مـورد رویکـرد بازآفرینـی
شـهریووضعیـتموجـودشـهرهایماچیسـت؟
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بعـد از چنـد سـال تالش ،بحـث بازآفرینی شـهری در حال تبدیل
شـدن به مفهومی روشـن اسـت .البته هنوز در مورد اینکه اجزای
ایـن مفهـوم چگونه بومیسـازی و تبدیـل به برنامة عملی شـوند
تردیـد وجـود دارد ،یـا برخی جنبههـا مانند موضـوع زمین ،محیط
زیسـت شـهری و مسـائلی از ایـن دسـت در سیاسـت بازآفرینـی
شـهری کمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت .به هـر حال یـک بحث
میتوانـد در مـورد خألهـای ایـن سیاسـت باشـد و دالیـل غفلت
از برخـی مباحـث .هـر کوشـش کارشناسـی در مورد کاسـتیها و
نقصا نهـای یـک سـند ملـی در جای خـود مفید اسـت ،اما خوب
اسـت ببینیـم در حـال حاضـر چگونـه میشـود از ظرفیت همین
سیاسـت تدوین شـده اسـتفاده و کمـک کرد که تحـوالت خوبی
رقـم بخورد.
مشـخص اسـت که در شـرایط حاضـر نمیتوان هیچ محلـهای را
چشـمانداز تحقـق یافته و زیسـتپذیر الگـوی بازآفرینی شـهری
بدی شـرایط زیسـت شهری
دانسـت .گویی نوعی سلسـله مراتب ِ
از بدتریـن تـا بـد وجـود دارد کـه بدترینها البته سـکونتگاههای
فقیرنشـین و حاشـیهای هسـتند .حتی محالتی که از نظر درآمد و
اشـتغال وضعیت مطلوبـی دارند ،از برخی جهـات دیگر مانند روابط

اجتماعـی و نقش و مسـئولیت شـهروندی شـرایط خوبـی ندارند.
بنابرایـن بـه جرئـت میتـوان گفـت همـة محلههای شـهری ما
میتواننـد محلههـای هـدف بازآفرینی شـهری باشـند ،یعنی باید
بـا ایجاد تغییـرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیط زیسـتی
در آنهـا ،دوبـاره نـوع دیگری از زیسـت در محلهها محقق شـود.
اگر این را بپذیریم ،مسـئلة مهم آن اسـت که این تغییرات چگونه
بایـد اتفاق بیفتد.
سیاسـت بازآفرینـی شـهری در شـرایطی قـرار اسـت کار کند که
فرایندهایی متفاوت با اهداف این سیاست در جریان است .فرایندها
بـه این شـکل اسـت که عـدهای کارشـناس در نقـش برنامهریز و
طراح و مشـاور به پشـتیبانی بودجة دولتی مسـائل ،اسـتانداردهای
مطلـوب ،شـاخصهای وضـع موجود و بعضـ ًا راهحلهـا را تعریف
میکننـد .بـا اتکا بـر این تعاریـف سیاسـتگذاری انجام میشـود
و بعـد سیاسـتها در قالـب دسـتورالعمل و آییننامـه و غیـره بـه
دسـتگاههای دولتـی و اجرایـی ابلاغ میشـود ،و آنهـا هم همة
ایـن جریـان را در قالب پروژههای خرد و متوسـط و بزرگ در زمین
محلات شـهری اجـرا میکنند .سـوای اینکـه اص ً
ال ایـن فرایند
کجـا متوقف میشـود و کجا اتصـال این زنجیره بههـم میخورد،
بایـد گفـت در کل فراینـد برنامهریزی تـا اجرا مردم تقریب ًا نقشـی
نداشـتهاند و بـه طریـق اولی ارتبـاط چندانی هم با محصـوالت و
نتایـج این نظـام سیاسـتگذاری تا اجرا برقـرار نکردهانـد ،و واضح
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