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چکیده  

سازمان های مردم نهاد می توانند به گسترش فضاي عمومي در جامعه کمک کنند و به جزئی از پارادایم توسعه در جامعه تبدیل 
ش��وند؛ فضاي اعتماد عمومي در جامعه را گس��ترش دهند و به کوچک ش��دن دولت )یا شهرداری( کمک نمایند. می توانند در 
کاهش چالش هاي زیست محیطی نقش مؤثری ایفا نمایند. سازمان های مردم نهاد قادرند به همسوسازي مردم و شهرداری یاری 
کنند و نیز اجراي برنامه ها متناسب با نیازهاي شهروندان را موجب شوند؛ بنابراین با درنظرگرفتن اهمیت موضوع، این پژوهش 
با هدف به کارگیری گروه های مردم نهاد در ادارۀ امور شهر به عنوان رکن جدایی ناپذیر برنامه ریزی شهری، به بررسی چالش های 
نهادی در بازآفرینی پایدار شهری می پردازد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که نقش تشکل هاي مردمي در تمامي حوزه هاي 
اجتماعي انکارناپذیر اس��ت؛ اما به طورکلی عدم به کارگیری گروه های مردم نهاد در عرصه های مختلف برنامه ریزی کش��ور ریشه 
تاریخی دارد که زمینه های آن را می توان در س��ه عامل حاکمیت، مردم و نظام بین الملل جس��تجو نمود. مهمترین چالش های 
ع��دم به کارگیری نهادهای مردمی را در عرصۀ برنامه ریزی ش��هری ضعیف بودن بخش خصوصي و مردمی از نگاه مس��ئوالن، 
ش��کل گیري نگاه غیراجتماعي و منفي به سازمان هاي غیردولتي، سیاسي ش��دن شدید محیط سیاست گزاری و تصمیم گیری 
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��ازمان هاي غیردولتي به عنوان بازیگر جدید در عرصه توسعه و برنامه ریزی شهری 
به رس��میت ش��ناخته شوند و به لحاظ قانونی جایگاهی عملیاتی و نه نظری، برای آن ها در عرصۀ برنامه ریزی و سیاست گزاری 

شهری تعریف شود.
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112

47
-4

ره8
شما

ری
شه

دار 
 پای

نی
فری

بازآ
در 

ی 
هاد

ی ن
ش ها

چال



مقدم�ه 

رویکرد بازآفریني پایدار شهري یکي از جدیدترین رویکردهاي پذیرفته شدۀ جهاني در مواجهه با بافت هاي  به اصطالح فرسودۀ 
ش��هري اس��ت. زمینۀ ظهور این رویکرد را باید توجه به اصول مطرح ش��ده در توس��عۀ پایدار و اهمیت یافتن نقش مش��ارکت 
گروه هاي ذي نفع در فرایند برنامه ریزي ش��هري دانس��ت )فرجی، 1389: 15(. دهه 1990 چارچ��وب جدیدي را براي فرایند 
بازآفریني شهري به ارمغان آورد. مباحث اجتماعي به دستورالعمل هاي برنامه ریزي بازگشتند و توجه خاصي به کیفیت زندگي 
به ویژه در محالت محروم شد. درنتیجه راهبردهاي بازآفریني شهري رویکرد وسیع تري را شامل گردید. توافق فزاینده اي وجود 

.)vilaplana, 1998: 1( دارد که رویکردهاي قبلي بازآفریني پاسخ موقتي به مسائل بوده و راه حل پایداري ایجاد نکرده اند
س��ازمان ها و نهادهای مردمی در یک جامعۀ مدني به مثابۀ بازیگرانی کلیدي در دس��تیابي به توسعۀ پایدار و بازآفرینی شهری 
نقش مؤثری دارند. الزمۀ بازآفریني پایدار ش��هري همکاري اجتماعات محله اي و رس��یدن به توافق عمومي است. در بازآفریني 
پایدار شهري گونه هاي جدید نهادي شکل مي گیرند که تالش مي کنند برنامه هاي بازآفرینی اجتماع مدار را به شکل یکپارچه و 
از پایین به باال- به صورتي که همۀ افراد ذي نفع را شامل گردد- بسط و توسعه دهند. چنین رویکردهایي امکان ارائه و توسعۀ 
راه حل هاي بلندمدت پایدار را افزایش مي دهند. امروزه بازآفریني ش��هري به دنبال تش��کیل کنسرسیوم هایي از همه گروه هاي 
ذینفع است تا باعث بهبود همه جانبه و پایدار وضعیت اقتصادي، اجتماعي و فیزیکي محل شود. نظریۀ بازآفریني پایدار شهري 
در تالش براي ایجاد فرایندي پایدار در توس��عۀ ش��هري، از یک سو س��عي در استفادۀ بهینه از امکانات بالقوه درون شهری براي 
تأمین نیازهاي جدید دارد و از سوي دیگر اولویت را براي احیاي بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعي و رونق اقتصادي قائل 
اس��ت و به دلیل ایفاي نقش انعطاف پذیر و همس��و با نیازهاي مردم و بهره گیري گسترده از مشارکت مردمي، با صرف کمترین 
بودجه از بیش��ترین قابلیت اجرا برخوردار اس��ت )ملکوتی، 1380: 6(؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نقش مهم مردم و 
جامعۀ مدنی به عنوان ذی نفعان اصلی بازآفرینی ش��هری و نهادها و س��ازمان های غیردولتی به عنوان حلقه هاي شاهد و واسط و 

منعکس کنندگان مطالبات و انتظارات مردم، این پژوهش به بررسی چالش های نهادی در بازآفرینی پایدار شهری می پردازد.

1. بازآفرینی پایدار شهری
بازآفرینی ش��هری فرآیندی اس��ت که به خلق فضاهای ش��هری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی )کالبدی و فعالیتی( 
منجر می گردد. بازآفرینی ش��هری، عبارت اس��ت مجموعه اقداماتی با دید جامع و یکپارچه که به حل مسائل شهری بیانجامد، 
به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بافت دستخوش تغییر شده را به وجود آورد 
)Robert, 2000: 19(. بازآفرینی ش��هری یک رویکرد جامع، یکپارچه و کل نگر اس��ت که سه هدف اقتصاد، برابری و محیط5 
را با حفظ رقابت اقتصادی، کاهش نابرابری، حفاظت و نگهداری محیط  زیس��ت در برمی گیرد که این موضوع حاکی از نس��ل 
جدیدی از مش��ارکت برای توس��عۀ سیاست هاست و ش��امل شکل های نوآورانه ای ازمش��ارکت بخش های خصوصی- عمومی و 

سازمان های غیردولتی می گردد.
بازآفرینی ش��هری پایدار )SUR(6 توسعه ای اس��ت که تأثیرات بلندمدت پایدار ایجاد نماید و درعین حال به مسائل اجتماعی، 
اقتصادی و زیس��ت محیطی توجه داش��ته باشد. این مسئله چشم انداز بلندمدت س��ه رکن پایداری را در برمی گیرد که در قلب 
و هس��تۀ اصلی بحث قرارگرفته اس��ت. بازآفرینی شهری می تواند 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، حیات بخشی 
و تقویت رشد اقتصادی متعاقب آن قابل مشاهده باشند. در بازآفرینی پایدار شهری، گونه های جدید نهادی شکل می گیرند که 
تالش می کنند برنامه های بازآفرینی اجتماع محور را به شکل یکپارچه و از پایین به باال، به صورتی که همۀ کنشگران را شامل 

5  - 3E :Economy,Equity,Environment
6  - Sustainable Urban Regeneration
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گردد، بس��ط و توسعه دهند. رویکرد بازآفرینی پایدار ش��هری، یک راهبرد یکپارچه از فرآیند تصمیم سازی را ارائه می دهد که 
فراگیر، رقابت آمیز و از لحاظ محیطی پایدار است )بحرینی و همکاران، 1392: 22-24(.

بازآفرینی ش��هری تبدیل و دگرگونی یک مکان اس��ت که نش��انه های فقر و کاهش کیفیت زندگی در ابعاد زیس��ت محیطی، 
فیزیک��ی، اجتماعی و یا اقتصادی در آن دیده می ش��ود. بازآفرینی ش��هری به عنوان تنفس زندگ��ی جدید در یک جامعه بیمار 
است که بهبود طوالنی مدت کیفیت زندگی در محله را با تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت پایدار 
به ارمغان می آورد )Rogers, 2011: 3(. بازآفرینی ش��هری به عنوان راهبردی بیش��تر محلی، ابتدا در سال 1980 میالدی در 
سیاس��ت ش��هری بریتانیا پدیدار شده است. بعد از آن، بسیاری از شهرهای آمریکا آن را تجربه کرده اند. این راهبرد در محالتی 
که ازلحاظ فعالیت های اقتصادی، صنعتی، اداری و خرده فروش��ی راکد ش��ده بودند تحول اقتصادی عظیمی ایجاد کرده اس��ت 
)Healey, 1995: 221(. شکل شمارۀ 1 فرایند رویکردهای مداخله ای مختلف نسبت به بافت های هدف برنامه های بازآفرینی 

شهری از 1930 تا 2010 میالدی را نشان می دهد.

شکل شماره 1: رویکردهای غالب نسبت به بافت های هدف برنامه های بازآفرینی شهری در طول زمان

)مأخذ: نگارندگان(

جلب مشارکت همه جانبۀ تمامی گروه های ذی نفع و ذی نفوذ از جمله ساکنان، مالکان و افراد دخیل در امر بازآفریني شهري، 
صرفاً در یک بس��تر ش��فاف، مطمئن و مملو از اعتماد متقابل تحقق مي یابد. فارغ از مباحث حقوقي، قانوني و قراردادي، مردم 
باید به متولیان، مجریان و مدیران طرح هاي بازآفریني اعم از دولت، شهرداري ها و یا مجریان بخش غیردولتي اعتماد نموده و 
به بیان س��اده تر رابطه عاطفي و صمیمي برقرار نمایند. لذا اعتمادسازی کلید طالیي یا رمز اصلي مشارکت مردم در بازآفریني 

شهري است )حبیبی و حاجی بنده، 1388: 51(

2. نقش سازمان های مردم نهاد در بازآفرینی شهری
ارائۀ خدمات در ش��هرهای امروزی با نیازهای فزاینده شهروندان، مس��تلزم سازوکارهای نوین است. سازمان های مردم نهاد که 

بستر شکل گیری مشارکت داوطلبانه شهروندان را ایجاد می کنند، ازجمله این سازوکارها به شمار می آیند.
سازمان های مردم نهاد از گرد هم آمدن شهرونداِن داوطلبی که می پذیرند به طور دسته جمعی در جهت اهداف مشترکشان تالش 
کنند پدید می آیند. در ش��رایطی که متأس��فانه هنوز در بدنۀ دولتی کش��ور باور چندانی به اهمیت مشارکت های سازمان یافته 
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مردمی وجود ندارد و مس��ئوالن تالش می کنند که تصمیم گیری و اقدام در تمام زمینه ها را در حوزۀ س��ازمانی خود نگه دارند، 
توجه به س��ازمان های مردم نهاد می تواند در تقویت زمینه های مشارکت مردمی مؤثر واقع شود )بهادری، 1385: 41(. با توجه 
به اینکه مشارکت شهروندی در ارتقای کیفیت زندگی به عنوان جزئی اصلی در فرایند بازآفرینی شهری محالت هدف به حساب 
می آید. سازمان های مردم نهاد می توانند به این امر تحقق بخشند. سازمان های مردم نهاد )سمن ها( می توانند با انجام برنامه های 
مختلف توانمندس��ازی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزش��ی و مانند آن ها، نقش به س��زایی در ارتقای حقوق شهروندی و 

کیفیت زندگی و ایجاد فرصت های شغلی برای شهروندان ساکن این گونه سکونت گاه ها ایفا نمایند )مصطفایی، 1393(.
امروزه تش��کل های مردم نهاد محلی می توانند به عنوان بازوان اعتمادساز س��ازمان های دولتی در سیاست گزاری، برنامه ریزی و 
اجرای طرح های شهری محسوب شوند. نهادها از طریق افزایش تعامل با طیف وسیعی از سازمان های دولتی، می توانند مسکن 
مناس��ب و یا خدمات عمومی ضروری را برای ش��هروندان فراهم کنند و سبب افزایش سرمایه اجتماعی محلی شوند. به عنوان 
نمونه نهاد های محلی، وضعیت و معیش��ت زنان را در دسترس��ی به خدمات بهبود می بخش��ند و تبعیض را به حداقل کاهش 

.)lowe and schilderman, 2001: 29( می دهند و سبب ارتقاء عدالت می شوند
در کشور اسپانیا براساس قانون نظام محلي، شهروندان و تشکل هاي مردم نهاد از طریق تبادل اطالعات و بحث و تبادل نظر در 
حوزۀ برنامه ریزي ش��هري و توسعۀ فضایي با سازمان هاي محلي خود مش��ارکت می کنند و این سازمان هاي مردم نهاد هستند 
که حق اظهارنظر و ارائۀ پیش��نهاد در مجمع عمومي ش��ورا را دارند. در کش��ور بلژیک براساس قانون مصوب 1996میالدی  با 
موضوع اطالع رس��انی عمومي مدیریت شهري، امکان مداخله مشارکت شهروندان و تشکل ها در روند تصمیم گیری میسر شده 
اس��ت. در این کش��ور مجمع عمومي شهروندان وجود دارد که در برخی موارد نقش مشورتي در تعامل با شوراها دارند و حتي 
گاهی مي توانند تصمیماتی الزام آور بگیرند. در کشور دانمارک براساس مقررات وضع شده، مقامات محلي موظفند اعالمیه هاي 
دوس��االنه اي دربارۀ اهدافش��ان در حیط��ۀ خدمات محلي، ماهیت و چگونگي گس��ترش خدمات عمومي ص��ادر کنند. در این 
کش��ور، شهروندان و تش��کل هاي مردم نهاد با نهادهاي محلي )شوراها و شهرداري ها( مش��ارکت اجرایي در پروژه ها دارند و یا 
اینک��ه مي توانند به برخي امور به نمایندگي از طرف ش��وراها نظارت کنند. در برخي از ش��هرهاي جمهوري چک برنامه ریزي 
راهبردی شوراها با حضور سازمان هاي مردم نهاد صورت مي گیرد. در شهر بیشکک قرقیزستان در سال 2005میالدی ، جلسات 
نمایندگان س��ازمان هاي مردم نهاد با حضور عموم مردم و اعضاي ش��وراها برگزار مي ش��ود تا آن ها در جریان برنامه ریزي نقش 
فعال داشته باشند. در یکی از شهرهاي اوکراین پنج سازمان مردم نهاد مجري پروژه هاي اجتماعي شوراي شهر هستند )بوچانی، 

.)8 :1385
س��ازمان های مردم نهاد در امر بازآفرینی ش��هری می توانند نقش محوری توسعه )به ویژه توس��عۀ مدنی و مشارکت اجتماعی( 
داشته باشند. به زبانی دیگر، سازمان هاي مردم نهاد در بازآفرینی پایدار شهری تأثیرگذار، مفید ودارای نقشی اجتناب ناپذیرند؛ 
تأثیرگذارند زیرا حرفه اي، داوطلبانه و باانگیزه فعالیت می کنند؛ مفیدند چون س��اختار دارند، برنامه ریزی می کنند و مدام خود 
را و آنچه را با آن ارتباط دارند ارزیابي می کنند؛ و اجتناب ناپذیرند چون بدون توان آن ها امور به درس��تی اجرا نمي ش��ود و یا 
دست کم دیدگاه هاي بخشي از مردم لحاظ نمي گردد. از اصلی ترین ویژگي سازمان هاي مردم نهاد این است که با اکثر الیه هاي 
جامعه به ویژه الیۀ زیرین جامعه در ارتباط مستقیم اند؛ و نیازها و توان هاي آن ها را به خوبی مي شناسند. این شناخت مي تواند 
در برنامه ریزی براي آن ها -به کمک خودش��ان- به طور جدی مؤثر باش��د؛ همان هدف واالیي که در قانوني اساس��ي و قانون 

شوراها بر آن تأکید شده است.

3. چالش های کلی گروه های مردم نهاد 
در این بخش ابتدا به طور کلی به چالش های س��ازمان های مردم نهاد در ایران پرداخته می ش��ود؛ این که چرا در کش��ور ما به 
نهادهای مردمی  بها داده نمی ش��ود و قوانین دس��ت و پاگیر پیش روی سازمان های مردم نهاد در امر مشارکت، نه تنها در زمینۀ 
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امور ش��هری بلکه در تمام زمینه ها وجود دارد. سپس به چالش های نهادی در زمینۀ امور شهری به خصوص بازآفرینی شهری 
پرداخته می ش��ود. حیات نهادهای مردمی یا سازمان های مردم نهاد در ایران از جانب سه حوزۀ »حاکمیت«،  »مردم« و »نظام 

بین الملل« تهدید مي گردد که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته می شود.

  حاکمیت
در اینجا منظور از حاکمیت تمامي نهادها و نیروهاي رس��مي و حکومتِي صاحب قدرت برتر در جامعه اس��ت. مهم ترین چالش 
فراروي نهادهاي مردمي از منظر حاکمیت این است که دولت صاحب حق انحصاري اعمال قدرت و حاکمیت زور است. تأمل 
در جامعه شناس��ی تاریخي ایران بیانگر تمرکز قدرت نزد دولت اس��ت. در خصوص علت چنین وضعیتي نظریات گوناگون ارائه 
گردیده است؛ اما صرف نظر از مبنا قرار دادن هرکدام از این نظریات براي تبیین استبداد شرقي، واقعیت این است که دولت ها 
در طول تاریخ ایران فاقد پایگاه طبقاتي بوده و دولت و طبقات، رو در روي یکدیگر قرار داشته اند. حاکم بودن چنین وضعیتي 
س��بب گردید تا گفتمان سیاس��ي غالب در ایران ماهیت پاتریمونیالیستي7 )ارثی( داشته و تفسیري پدرساالرانه از قدرت ارائه 
دهد. تمرکز قدرت نزد دولت در طول تاریخ ایران سبب گردید تا موضوع مشارکت در ایران نیز ماهیتي دولتي داشته و اکثراً 
از طریق س��ازوکارهای دولتي انجام ش��ود؛ لذا بدیهي است که تشکیل نهادهاي مردمي مهم ترین چالش فراروي قدرت سنتي 
دولت باش��د و دولت ها نیز به روش های مختلف فراروي آن ها کارش��کنی کنند. مهم ترین راهکار دولت ها براي کم  کردن نقش 

سازمان هاي دولتي عبارت بوده است از: 

 دخالت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت نهادهاي غیردولتي؛

 سوءاستفاده از نیاز اقتصادي نهادها و وابسته ساختن آن ها به خود از نظر اقتصادي؛

 نفوذ در بدنۀ نهادها و سپردن زمام امور آن ها به دست هواداران خود؛

 استفاده ابزاري از نهادها براي توجیه سیاسي و ایدئولوژیک اقدامات خود؛

 تبدیل نهادهاي غیردولتي به پیمانکاران دولتي.
عالوه بر قدرت سیاس��ي، توان اقتصادي دولت در ایران معاصر نیز نقش کارش��کني آن در مقابل نهادهاي مردمي را افزایش 
داده اس��ت. توضیح اینکه عایدات نفت و س��لطۀ دولت بر آن، توان دولت هاي معاصر ایران را براي ایفاد یک دولت سرکوب گر، 
به جاي دولت پاس��خگو، افزایش داد. شاید مهم ترین نقش عایدات نفت براي دولت ها جهت نیل بدین وضعیت، باال بردن توان 
آن ها براي یارگیري از طریق گسترش بوروکراسي و افزایش واردات کاالهاي مصرفي بوده است )امیر احمدی، 1381، 154(. 
بنابراین یکی از مسائل مطرح در بررسی سازمان های غیردولتی، آشفتگی در برداشت های افراد گوناگون از مفهوم »غیردولتی« 
است. همین امر سبب می شود که سیاستمداران و سیاست بازان حرفه ای، با بازیچه قرار دادن سازمان های غیردولتی، آن ها را 

در جهت تأمین مطالبۀ خود، مورد سوءاستفاده قرار دهند )مهندسین مشاور نقش کلیک، 1393: 58(.

  مردم
در قاعدۀ هرم، افزون  بر حاکمیت، جامعه نیز چالش هایي فراروي نهادهاي مردمي و کارکرد آن ها ایجاد می گردد. این چالش ها 
ریشه در واقعیات حاکم بر رفتار ایرانیان و موانع سنتي موجود در جامعه دارد. به لحاظ رفتاري مهم ترین چالش، ناشي از روحیۀ 
فردگرایي موجود نزد ایرانیان حتي نخبگان آن، اس��ت. دالیل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سیاسي سبب گردیده تا ایرانیان، 
حتي نخبگان آن، به کار فردي بر کار جمعي و تصمیم گیری به صورت انفرادي به جاي راهکار مشارکتي بیشتر عالقه مند باشند 
)س��ریع القلم،  1378: 180-171(. ش��اید تأکید و تلقي مثبت از واژۀ »من« در جامعه تا واژۀ »م���ا« ناش��ي از همین واقعیت 
بوده باش��د. حاکم بودن چنی��ن روحیه اي بر رفتار نخبگان ایران، به طرق مختلف کارکردهای س��ازمان هاي مردمي را تهدید 

7  - Patrimonialisty
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کرده است. مهمترین این موارد عبارتند از:
 نگاه ابزاري از س�وي نخبگان به نهادهاي غیردولتي: بس��یاري از ایرانیان، حتي طبقه متوس��ط جدید، وجود نهادهاي 
غیردولتي را به عنوان یک ضرورت براي جامعه مدنظر قرار نمي دهند بلکه س��عي در اس��تفاده از آن به عنوان نردباني براي نیل 
به اهداف خوددارند. چنین نگرشي سبب گردیده تا بسیاري از اعضای نهادهاي مدني در ایران انتظار داشته باشند کارکرد این 
نهادها در جهت تأمین اهداف ش��خص آنان باش��د، نه اهداف ملي؛ لذا عدم امکان این مهم سبب گردیده تا بسیاري از نهادهاي 

مدني در ایران حیات فصلي داشته باشند.
 انحصاري شدن مدیریت نهادهاي غیردولتي نزد فرد یا افراد خاصي: حاکم شدن چنین وضعیتي در سطح مدیریتي 
نهادهاي مدني به عنوان پیامد فردگرایي از یک طرف حیات نهادها را وابس��ته به حیات فرد س��اخته و از طرف دیگر آن ها را از 
مهم ترین وظیفۀ خود، یعني فعال کردن بخش آموزش به منظور کارسازی و تغییر و تحول در فرهنگ سیاسي جامعه، محروم 
کرده اس��ت. به نظر مي رس��د علت وقوع بس��یاري از انشعابات در س��الهاي اخیر در نهادهاي مدني فعال در ایران به دلیل عدم 
حاکمیت س��اختار دمکراتیک در سطح رهبري و مدیریتي آنان بوده است. موضوعي که پیامد آن منازعات درون گروهی بر سر 

کسب قدرت و فراموش کردن مأموریت اصلي خود بوده است.
 ع�دم اجماع رهبران نهاده�اي مردمي در خصوص مفاهیم بنیادین و محوري: مقدم داش��تن نظرات خود بر نظرات 
جمع، سبب گردیده تا رهبران بسیاري از سازمان هاي مردمي در ایران قادر به اتفاق نظر درخصوص مفاهیم بنیادین و محوري 
نباش��ند. پیامد چنین وضعیتي عدم توانایي در اتخاذ مش��ي واحد در خصوص مس��ائل سیاسي و اجتماعي از سوي نهادها و در 

نهایت ایجاد شکاف و افتراق در آن ها بوده است.
 ع�دم پایبن�دي نهادهاي غیردولتي در فعالیت خود به اصل رقابت: اکثر نهادهاي مدني )به خصوص احزاب(، در ایران 
به دلیل همان نگرش انحصارگرایانه خود حیات خود را نه در حیات رقیب بلکه در حذف رقیب تلقي می کنند. این نگرش سبب 
عدم نهادینه ش��دن فعالیت نهادهاي غیردولتي در ایران، بروز هرج ومرج و ایجاد نوعي ذهنیت منفي از سازمان هاي مردمي نزد 

ایرانیان گردیده است.
عالوه بر تهدیدات فوق برخي موانع سنتي موجود در ایران نظیر سیال بودن موضع سیاسي ایرانیان، عدم مشخص بودن جایگاه 
دقیق نهادهاي مدني در حکومت اس��المي، غالب بودن وجوه ارزشي احساسي بر وجه عقالني فرهنگ موجود در جامعۀ ایران، 
نقش افراد و گروه هاي س��نتي صاحب نفوذ در جامعه ایران نظیر رهبران مذهبي و محلي از تأس��یس نهادهاي مدني و از میان 

رفتن نقش سنتي آن ها در جامعه فراروي فعالیت نهادهاي مدني در ایران چالش هاي اساسي ایجاد کرده است.

  نظام بین الملل
کمک های بین المللی نیز یکی دیگر از نقاط آس��یب پذیر س��ازمان ها و تشکل های داوطلبی است. در سال های اخیر، قدرت های 
بزرگ که کنترل سازمان های بین المللی را بر عهده دارند، اغلب خواسته های خود را در قالب خواسته های سازمان های بین المللی 
به کشورهای کوچک تر تحمیل می کنند. این سازمان ها در بسیاری از موارد با برخورد تبعیض آمیز با مقوالتی مانند حقوق بشر، 
محیط زیس��ت، آزادی های مدنی در کش��ورهای مختلف، درصدد اعمال فشار به کش��ورهای »نامطلوب« برآمده اند. تشکل های 
سیاس��ی و اجتماعی فعال در ایران، از یک س��و به برخی کمک های این گونه س��ازمان ها نیاز دارند و از سوی دیگر، ممکن است 
هرگونه اس��تفاده از کمک های چنین سازمان هایی موجبات وابس��تگی به قدرت های پشت پرده این سازمان ها را فراهم سازد. 
تنها راه حل اجتناب از چنین موقعیت هایی، تالش برای مشارکت مردم در تأمین نیازهای تشکل است. به ویژه آنکه، در بسیاری 
از موارد، مشاهده می شود که کمک های سازمان های بین المللی به آن دسته از سمن ها تعلق می گیرد که با حاکمیت کشورها 

در چالش هستند )مهندسین مشاور نقش کلیک، 1393: 65(.
ع��الوه ب��ر تهدیدات داخلي، به لحاظ خارجي نیز حیات نهادهاي مدني در ای��ران از منظر تاریخي به دو طریق تهدید گردیده 
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اس��ت: نخس��ت در طول تاریخ معاصر ایران بسیاري از دولت هاي خارجي س��عي در نزدیکي به سازمان هاي مردمي در ایران و 
اس��تفاده ابزاري از آن ها براي نیل به اهداف خود در ایران کرده اند. دوم وابس��تگي برخي از احزاب به قدرت هاي خارجي، نظیر 
اتکاء  حزب توده به شوروي قبل و بعد از انقالب، نه تنها سبب گردید تا نزد بسیاري از ایرانیان نوعي ذهنیت منفي از نهادهاي 
غیردولتي ش��کل بگیرد؛ بلکه این موضوع بهانۀ مناس��بي در اختیار سازمان ها و نیروهاي مخالف نهادهاي دمکراتیک در تاریخ 
معاصر ایران قرارداد تا از آن چنان پتکي براي کوبیدن نهادهاي مدني اس��تفاده کرده و اقدامات غیر دمکراتیک خود را توجیه 

و مشروعیت ببخشند. 
در ادامه می توان راهکارهاي زیر را برای کاستن از فشارهای موجود بر سازمان های مردم نهاد )به صورت کلی و عمومی( ارائه 

داد:

 فاصله گیری نهادهاي غیردولتي از دولت و نهادهاي دولتي؛

 کاستن از سلطۀ انحصاري دولت بر درآمدهاي نفتي؛

 جایگزین ساختن نگاه غایي به جای نگاه ابزاري به نهادهاي مردمي در جامعه نزد نخبگان و مردم؛

 دستیابي رهبران نهادهاي مدني به اجماع نظر در خصوص مفاهیم بنیادین و محوري؛

 دموکراتیک کردن ساختار رهبري و مدیریتي نهادهاي مدني؛

 تالش نهادها براي رقابت با نهادهاي دیگر نه حذف آن ها؛

 مدنظر قرار دادن تحوالت داخلي و بین المللی از سوي نهادها در تصمیم گیری خود؛

 توجه به امر آموزش به منظور مقابله با موانع سنتي و فرهنگي موجود در جامعه؛

 تالش به منظور تقویت مباني عقالني فرهنگ سیاسي جامعه؛

 ممانعت از تبدیل نهادهاي مردمي به انجمن هاي اجتماعي با اهداف خاص و یا خیریه ای.

4. چالش های گروه های مردم نهاد در بازآفرینی پایدار شهری
بررس��ی روش ها و سیاست های مختلف طرح های بازآفرینی بافت های آسیب دیدۀ کشور، نشان می دهد که با وجود تالش های 
انجام شده، مشارکت شهروندان و سازمان های مردم نهاد در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و اجرا، به درستی تبیین نگردیده است.

تجربۀ بازآفرینی ش��هری در کش��ور ما ثابت نموده اس��ت که افزون  بر نبود بستر قانونی برای طرح ها )و یا عدم پذیرش و عمل 
به قوانین موجود از جانب ارگان های دخیل( بی اعتمادی به ارگان ها و نهادهای مدیریتی در میان مردم ،از آنجا ناشی می شود 
که مردم نسبت به طرح های تهیه شده ناآگاه اند و این عدم اطالع سبب می شود تا کمترین میزان مشارکت در کشور به وقوع 
بپیوندد. از س��وی دیگر، بازآفرینی بافت های آسیب دیده شهری، نیازمند سرمایه گذاری گسترده و جذب تمامی نیروهای مؤثر 

اعم از بخش دولتی، خصوصی برای حل این معضل است )امین زاده و رضابیگی ثانی، 1391: 38(.
ازجمله چالش های س��ازمان های مردم نهاد موانع حقوقی رش��د و توانمندی این گروه هاست. به عنوان  نمونه نظارت های دولت 
مانعی جدی در مسیر دستیابی به استقالل و عمل صحیح این گروه ها ایجاد می کند. دولت ها در همان حال که اجازۀ فعالیت 
به این انجمن ها را می دهند، از طریق تحقیق در احوال پایه گذاران این س��ازمان ها، بررس��ی منابع مالی و درنهایت غیرقانونی 
کردن یک جانبه س��ازمان های غیردولتی که با معیارش��ان همخوانی نداشته باش��د، ازلحاظ حقوقی آن ها را تحت نظارت قرار 
می دهند. این شرایط منجر به بسیج کنترل شده می شود. به این دلیل به نظر می رسد در عمل، برخی سازمان های غیردولتی 

بر برخی دیگر ترجیح داده می شوند )مهندسین مشاور نقش کلیک، 1393: 69-70(.
اهم چالش های پیش رو برای سازمان های مردم نهاد در بازآفرینی شهری عبارت اند از:
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  بی توجه��ی به  س��هم و حضور ش��هروندان و هم��کاری نهادهای مدنی در سیاس��ت گزاری، برنامه ری��زی و اجرای طرح ها و 
برنامه های بازآفرینی شهری؛

   عدم نظرخواهی از مردم و سازمان های مردم نهاد در طرح های بازآفرینی که خود منجربه عدم احساس تعلق خاطر مردم به 
طرح و محله خواهد شد؛ و نتیجه آن ایجاد فضای بی روح و فاقد سرزندگی در محله خواهد بود.

  یک��ی از چالش های و موانع موجود این اس��ت برای حضور فعال س��ازمان های غیردولتی و مردم نه��اد در فرآیند بازآفرینی 
شهری، فقدان زمینه های الزم برای اجرای این قوانین است. تاحدی که بسیاری از این قوانین در حد نظر باقی مانده اند.

   عدم تعامل بین شکل گیری نهادها و سازمان های مردم نهاد و فرایند فعالیت در نظام شهری )بوچانی، 1385: 5(؛

   عدم اعتماد نهادهای رس��می به س��ازمان های مردم نهاد و مجموعه های مستقل )با توجه به اینکه به طور عمومی در کشور، 
با گروه های مستقل رابطۀ خوبی برقرار نشده است(؛

  حضور شعارگونه مردم تنها در  در قالب اهداف طرح های بازآفرینی؛

  نبود بسترهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه برای به کارگیری سازمان های مردم نهاد در اداره امور شهر؛

  عدم وفاق ملی و همگرایی دستگاه های مختلف دخیل در فرایند بازآفرینی شهری )بدون شک پویایی و حیات سازمان های 
غیردولت��ی و مردم��ی منوط به همکاری با دس��تگاه های دولتی و به طورکل��ی اعتقاد مدیران اجرایی ب��ه توانمندیهای این نوع 
سازمان هاس��ت؛ اما فقدان همکاری مناسب میان دس��تگاههای دولتی با سازمان های غیردولتی یکی دیگر از موانع جدی رشد 

سازمان های غیردولتی است(؛

  توجه صرف به ابعاد کالبدی و زیبایی شناسانه و عدم توجه اقدامات بازآفرینی شهری به سرزندگی اجتماعی و اقتصادی؛

  عدم ایفای نقش صحیح کنشگران مختلف دخیل به ویژه درگیری و مداخالت اجرائی مستقیم دولت و شهرداری ها در فرایند 
بازآفرینی شهری؛

   نگاه و نگرش مسئولین مبنی بر عدم توانمندی ساکنان این محدوده ها برای حضور و مشارکت در فرایند بازآفرینی شهری؛

  عدم ظرفیت سازی در شهرداری ها در جهت بهره گیری از گروه های مردم نهاد و پذیرش نقش محوری شهرداری ها به عنوان 
مدیریت واحد و هماهنگ شهری؛

   عدم حمایت های الزم از س��رمایه گذاران، توس��عه گران و سازندگان بخش خصوصی برای تشویق و افزایش انگیزۀ حضور در 
طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری؛

  عدم  تبعیت و حمایت فرهنگ مدیریت و برنامه ریزی تخصیص منابع در کشور از مشارکت اجتماعی )به طور عام(.

5. نتیجه گیری

بازآفرینی ش��هری فرآیندی اس��ت که به خلق فضاهای ش��هری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی )کالبدی و فعالیتی( 
منجر می گردد. بازآفرینی شهری، عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد، 
به طوری که بهبود دائمی در ش��رایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیس��ت محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را به وجود 
آورد. الزمۀ بازآفرینی ش��هری پایدار، همکاری اجتماعات محله ای و رس��یدن به توافق عمومی اس��ت. ضروری است تا اتحاد و 
ائتالفی راهبردی تشکیل شده و ظرفیت گروه های ذی نفع برای مشارکت و رهبری فرآیند بازآفرینی شهری شناخته و توسعه 

یابد. استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد می تواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

  ایجاد ارتباطات قوي و مؤثر بین حکومت هاي محلي و دولت مرکزی؛

  تشخیص نیازهاي فوري و آني مردم و دسته بندي و اولویت بندي آن ها؛
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  تشویق به تنوع و ابتکارهاي محلي؛

  تشویق مشارکت مردم در حمایت از مسائل زیست محیطی، برنامه ریزی شهري، ترافیک، بهداشت و مانند آن؛

  ارتقاي اندیشۀ خودیاري و تعمیق آن در میان مردم و مدیران؛

  کاهش مقاومت مردم در برابر انجام برنامه ها و طرح ها؛

  تسریع و تسهیل در امور تصمیم گیری و اجرایي و مانند آن ها.

امروزه تش��کل های مردم نهاد محلی می توانند به عنوان بازوان اعتمادساز س��ازمان های دولتی در سیاست گزاری، برنامه ریزی و 
اجرای طرح های ش��هری محسوب شوند و س��بب افزایش سرمایه اجتماعی محلی  گردند. تشکل های مردم نهاد نقش محوری 
را در امر توس��عه به ویژه توس��عۀ مدنی و مش��ارکت اجتماعی دارند؛ اما برای رس��یدن با این امر با چالش های متعددی مواجه 
هس��تند. به طورکلی چالش های س��ازمان های مردم نهاد در س��ه حوزۀ حاکمیت،  مردم و نظام بین الملل قابل  بررسی است. در 
حوزۀ بازآفرینی شهری چالش های اصلی سازمان های مردم نهاد، به نبود این بخش از جامعه در نظام مدیریت و برنامه ریزی و 
تخصیص منابع بازمی گردد. به عبارت دیگر در زمان برنامه ریزی، سیاست گزاری و تصمیمات امور شهری سازمان های مردم نهاد 
به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی پایین به باال جایگاهی ندارند؛ ریش��ۀ این موضوع به عدم اعتماد نهادهای رس��می به 
س��ازمان های مردم نهاد و نگاه و نگرش مس��ئولین به عدم توانمندی این نهادها برای حضور و مش��ارکت در فرایند بازآفرینی و 
موارد متعدد دیگری بازمی گردد. با توجه به س��وابق و ادبیات موجود در ارتباط با نتایج مثبت و مفید مش��ارکت س��ازمان های 
مردم نه��اد در امر بازآفرینی ش��هری به نظر می رس��د تنها راه حل ب��رای به کارگیری این نهادها در امور ش��هر، به  ویژه در امر 

بازآفرینی شهری، تغییر نگاه مسئولین باالدستی به ظرفیت و توانمندهای این نهادها باشد.
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