
8  ۱۳۹۸ 20 بهمــن    | یکشــنبه   ۱۹07 پروندهســال هفتــم | شــماره 
w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

پروژه  افتتاح  برای  متولیان حوزه شهری  و  مسئوالن  وقتی  دانائی[  ]سوگل    
نمی کردند  گمان  می شدند،  تهران  شهرداری   9 منطقه  روانه  معین  استاد  زیرگذر 
پروژه ای که قرار بود از حجم ترافیک محدوده آزادی بکاهد، به یکی از پرحاشیه ترین 
با واکنش تند ساکنان  پروژه های شهری تبدیل شود. حضور مسئوالن در زیرگذر 
 محله استاد معین همراه بود. پیرمردان، جوان ترها و نوجوانان که ابتدا باالی زیرگذر

 ایستاده بودند، رفته رفته خود را به مسئوالن رساندند و با صدای بلند به اینکه چرا پروژه 
ناقص افتتاح شده و یک طرفه است، اعتراض کردند. یکی از آنان خطاب به مسئوالن 
گفته بود: »پنج سال است خاک این پروژه  را خورده ایم و حاال باید دود آن را بخوریم و 

نمی توانیم از آن استفاده کنیم. قرار نبود پروژه یک طرفه افتتاح شود.« 
پیروز حناچی، شهردار تهران، در پاسخ به اعتراضات شهروندانی که فاصله خود را 
به او به نزدیک ترین حد رسانده بودند، کوشش کرد علت افتتاح ناقص را تشریح کند: 
»اگر زیرگذر دو طرفه باشد، به شریان اصلی تبدیل می شود و زندگی را برای اهالی سخت 
می کند.« اما این پاسخ ها معترضان را قانع نکرد. این بار عتاب ها به محسن  هاشمی، 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران سرایت کرد و اهالی از او می پرسیدند چرا صدایشان 
 را نمی شنود؟  هاشمی در ابتدا اعتراف کرد که از نحوه و سبک اعتراض ها متعجب

پروژه ها  برای  را  اعتراض  از  سبکی  چنین  که  است  نخستین بار  »برای  است:  شده 
می بینم؛ اشکالی هم ندارد اما به نظرم اعتراض ها می تواند مسالمت آمیزتر باشد. من 
پروژه را کامال دقیق دنبال می کردم و در خاطر دارم که حدود دو  سال قبل، مردم منطقه 
مخالف احداث این زیرگذر بودند، اما از طرف شورایاری منطقه  هیچ درخواستی بابت 
زیرگذر استاد معین به شورای شهر تهران نرسیده است.« رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران به چند نفر از شورایاران منطقه و اهالی که او را مخاطب قرار داده بودند و از بابت 
پیگیری نکردن او شکایت می کردند نیز گفت: »به یاد ندارم که تاکنون درباره این پروژه 
درخواست کتبی به شورای شهر رسیده باشد. اگر می رسید من آن را به کمیسیون 
مربوط ارجاع می دادم.« بگومگوهای اهالی و متولیان امر شهری در نهایت خاتمه پیدا 
کرد و پروژه با چند ساعتی وقفه افتتاح شد، اما در پی این اتفاق بار دیگر این پرسِش 
ح های عمرانی صدا و خواسته  حاال دیگر تکراری نمایان شد که چرا هنگام اجرای طر
شهروندان شنیده نمی شود؟ صدایی که در بسیاری از پروژه ها شنیده نشده است. 
زیرگذر گیشا که آذرماه به طور موقت افتتاح شد، یکی از این پروژه ها بود؛ زیرگذری که 
به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران قرار است از حجم ترافیک این منطقه 
بکاهد، اما نارضایتی رانندگانی که هر روز مجبورند این مسیر را طی کنند از نکات دیگری 

هم حکایت دارد. 
افتتاح پروژه دیگری در تقاطع غیر هم سطح آبشناسان حد فاصل ستاری و سردار 
جنگل، در دوران شهرداری پیشین، مشکالت بیشتری داشت و باعث کوچ عده ای از اهالی 
به مناطق دیگر شهر شد. یکی از این کوچ کنندگان علی بود: »این پروژه عمال دسترسی خانه 
ما را که در اتوبان بود به خیابان اصلی از بین برد. ما مثل اهالی یک جزیره که در اقیانوسی از 

ماشین گیر افتاده باشند، چند ماه بعد از این افتتاح، آدرس خانه مان را تغییر دادیم.« 
غ از مباحث مالی، که تاکنون به  پل صدر از دیگر پروژه هایی بود که افتتاح آن فار
کرات درباره آنها صحبت شده است، عمال گرهی از مشکالت شهروندان باز نکرده 
است. نتیجه ای که نه تنها از زبان مردم بلکه از زبان مسئوالن شهری هم بیان شده 
است. رحمت اهلل حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران در این باره گفته بود: »پل 
صدر مشکل مردم عادی را حل نکرد و تنها دسترسی متموالن لواسان به بازار و مرکز 
شهر را تسهیل کرد. این پل حتی برای مردم منطقه نیز مشکل ایجاد کرده است.« اینها 
ح های عمرانی اجرا شده در شهر تهران است. در سایر شهرهای  فقط نمونه هایی از طر
کشور هم پروژه های متعددی از این دست اجرا شده و می شود، بی آنکه خواست و نظر 

ذی نفعان محلی در روند اجرای آنها اثرگذار باشد. 

صداهایی که شنیده شد، اما... 
صدای مردم باید چگونه شنیده شود؟ این پرسشی است که هر چند پاسخ آن 
سهل می نماید، اما در عمل چندان هم پاسخ سرراست و ساده ای ندارد. قرار بود 

تشکیل نهاد شوراهای شهر و روستا یکی از راه های پیوند میان مدیریت شهری با بدنه 
عمومی باشد، اما هنوز هم گویی این نهاد نتوانسته چنین کارکردی پیدا کند. از سوی 
، انجام مطالعات اجتماعی که معموال به پروژه های شهری پیوست می شود از  دیگر
مهم ترین راه هایی است که می توان صدای مردم را در آنها شنید. این مطالعات عموما 
نیازها و خواسته های شهروندان را پیش از افتتاح پروژه ها عنوان می کند. اما مطالعه ای 
که برای پروژه زیرگذر استاد معین انجام شد، گویی صرفا به منظور رفع تکلیف بوده 
ح در توضیحات مکتوبی که در اختیار  است. یاسین وهابی، پژوهشگر شهر و مجری طر
»شهروند« قرار داد، درباره پیوست اجتماعی پروژه استاد معین می گوید:   »من به 
همراه تعدادی از دانش آموختگان حوزه های علوم اجتماعی و شهرسازی، تابستان 98 
ح مشخص و مسجل  مطالعه ای درباره تونل استاد معین )آن روزها هنوز جزییات طر
نشده بود( آغاز کردیم و در این راستا برای فهم خواست و نظر مردم مصاحبه های 
متعددی با اهالی محله های استاد معین، طرشت و هوشیار انجام دادیم. محور اصلی 
پژوهش بررسی نظریات و خواسته های شهروندان ساکن محدوده استاد معین و 
طرشت در محل تقاطع با خیابان آزادی و پروژه عمرانی زیرگذر استاد معین بود. درواقع 
نوعی ارزیابی و »ِاتاف« در حین اجرا که هدفش پرداختن به نظریات و خواست مردم 
درباره کیفیت اجرا و آثار زیرگذر بر وضع ترافیک و تردد شهروندان محله و تمایل آنها 
ح مذکور بود؛ اتصال  به هرکدام از حاالت مختلف ازجمله یک طرفه یا دوطرفه بودن طر
منطقه 9 و 2 از طریق این زیرگذر برقرار می شد و باید می دیدیم مردم دو طرف خیابان 
خدماتی  نوع  چه  متقاضی  هرکدام  و  می نگرند  موضوع  این  به  زاویه ای  چه  از  آزادی 

هستند.«

یبان اهالی منطقه 9 را گرفته بود  مشکالتی که گر
ترافیک و طوالنی شدن زمان اجرای پروژه استاد معین از مهم ترین مولفه هایی بود 
که در روزهای پیش از افتتاح به دغدغه مردم تبدیل شده بود. »من هر روز بابت دیدن 
مادرم مجبورم از شرق میدان آزادی به سمت غرب بروم. ترافیک در ساعات ابتدایی 
روز و آخر شب ها، بین یک تا دو ساعت معطلم می کرد.« سمیه که خود ساکن منطقه 9 
است، گالیه های زیادی درباره ترافیک سرسام آور پیش از افتتاح پروژه دارد؛ گالیه هایی 
ح می داند: »در وهله  که وهابی نیز آن را مهم ترین مولفه های پیوست اجتماعی طر
اول پرداختن به مسأله ترافیک و تأثیر احتمالی احداث زیرگذر براساس سناریوهای 
مختلف و در وهله دوم پرداختن به طراحی فضایی بود که در نتیجه احداث این پروژه 
ایجاد کند. معتقد بودیم درصورتی که خواست مردم در کنار دانش متخصصان قرار 

گیرد می تواند با فضاسازی عالی بخش زیادی از نیازهای مردم را برطرف کند.«
سمیه این بار گالیه هایی را که بعد از اجرای پروژه دارد، عنوان می کند: »توقع مان 
ح بود. تا دقیقه نود هم نگفتند قرار نیست دوطرفه باشد. دغدغه  دوطرفه شدن طر
اهالی هم همین بود.« همان چیزهایی که برای وهابی و تیمش نیز اثبات شده است؛ 
او توضیح می دهد: »آنچه درنهایت برای تیم تحقیق مشخص شد، این بود که بیشتر 
ساکنان محدوده مورد مطالعه انتظار داشتند پروژه منجر به عدالت شهری شود و 
به طور دوطرفه دسترسی مناطق 2 و 9 را به یکدیگر میسر کند. شاید هیچ کدام از ساکنان 
محله استاد معین باور نمی کردند قرار است زیرگذری که ساخت آن سال ها طول 
کشیده و آزارشان داده بود یک طرفه به سمت جنوب باشد و ترافیک و ازدحام بیشتری 

به محله سرازیر کند.« 
نتیجه پژوهش های وهابی و تیمش بیانگر کاهش ترافیک چشمگیر در منطقه 9 
بود: »منطقه 9 یکی از مناطق پرتراکم و شلوغ شهر تهران است و شریان های مواصالتی 
در این منطقه وضع مطلوبی ندارد. احداث زیرگذر استاد معین می تواند بخشی از 
از نظر دسترسی به سایر نقاط شهری در موقعیت بهتری قرار  را  ساکنان منطقه 9 
دهد و بسیاری از مسافت های غیر ضروری و ترافیک ناشی از آن با احداث این پروژه 
بالوجه خواهد شد. بسیاری از ساکنان محله استاد معین، دستغیب و هوشیار برای 
رسیدن به منطقه 2 و مناطق شمالی مجبور به طی مسافت های طوالنی برای رسیدن 
، جناح و شیخ فضل اهلل هستند، اما با احداث این زیرگذر مسیر  به اتوبان های یادگار

 صدای شهروندان
 در  زیرگذر گم شد

پیوست اجتماعی پروژه استاد معید نارضایتی اهالی را تایید کرده بود
میزان

کوتاه تری برای رسیدن به این مقاصد طی می شود.«

یینی داشت  وقتی مطالعات اجتماعی جنبه تز
همه چیز می توانست خوب پیش برود، پروژه زیرگذر استاد معین می توانست یکی 
از بهترین پروژه های مدیریت شهری باشد، مردم هفته گذشته می توانستند به جای 
عتاب و درگیری با مسئوالن شهری از آنها تشکر کنند و خسته نباشید بگویند، اگر و تنها 
اگر پیوست اجتماعی آن در فاز صفر پروژه نوشته می شد یا حداقل براساس پیوست 
اجتماعی که صدای مردم در آن منعکس شده بود، افتتاح می شد. همه چیز خوب پیش 
می رفت اگر و تنها اگر مطالعات پژوهشگران اجتماعی صرفا جنبه تزیینی نداشت. 
ح در پایان مکتوبش آن را تأیید می کند: »اگرچه  گفته هایی که وهابی به عنوان مجری طر
بهترین حالت در مطالعات اجتماعی، بررسی  و مطالعه پیش از اجراست، در این مورد با 
پروژه ای مواجه بودیم که بخش اصلی آن )احداث تونل( اجرا شده بود و  تالش ما صرفا 
کمک به تیم طراحی بود و معتقد بودیم همچنان فرصت برای طراحی و استفاده بهینه و 
متناسب با خواست مردم فراهم است و می توانیم در آینده از پروژه ای اجتماع محور و 
منطبق با خواست و نظر مردم سخن بگوییم. آن روزها مطمئن بودیم نتیجه مطالعه ما 
در طراحی زیرگذر نقش مهمی خواهد داشت و حتما منجر به رضایت شهروندان خواهد 
شد، اما آنچه در روز افتتاحیه پروژه مشاهده کردیم چیزی متفاوت از خواست و نیاز 
مردم بود. برای محقق یا پژوهشگر اجتماعی چیزی دردناک تر از آن نیست که احساس 
کند مطالعاتش صرفا »جهت اطالع« و تزیینی است و در عالم واقع بروز و ظهوری نخواهد 
ح زیرگذر استاد معین  داشت.« تجربه انجام مطالعه ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی طر
زیادی راه  مردم  صدای  شنیدن  تا  هنوز  تهران  شهری  مدیریت  که  می دهد   نشان 

 در پیش دارد. 

از آغــاز شــکل گیری نهادهــا 

پژوهشگر اجتماعی

و ســازمان های خدماتــی در هادی برغمدی
شــهرها،  چگونگــی ســهیم 
در  شــهروندان  کــردن 
و  پروژه هــای  طرح هــا 
شــهری  از مهم تریــن دغدغه هــای مطرح شــده بــوده و در هــر دوره ای 
شــیوه ای بــرای ایــن حضــور از  ســوی مســئوالن بیــان و تــالش شــده 
اســت بــا ارایــه برنامه هــا و شــعارهایی )چــون شــهرداری به عنــوان 
نهــادی اجتماعــی،  شــهر زیســت پذیر، شــهری بــرای همــه و...( حضــور 
شــهروندان در فرآینــد ایده پــردازی، طراحــی، اجــرا و بهره بــرداری  تحقــق 

یابد. 
  ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی )اتــاف( فرآینــدی اســت بــه 
منظــور شناســایی، تحلیــل، بــرآورد و مدیریــت  پیامدهــای اجتماعــی 
یــک  منفــی  و  مثبــت  پنهــان،  و  آشــکار  ناخواســته،  و  خواســته 
سیاســت، برنامــه، طــرح یــا پــروژه.  از ایــن منظــر حضــور ایــن مطالعات 
پیــش از طراحــی یــک برنامــه یــا پــروژه، در طول اجــرای پــروژه و در پایان 
آن  ضرورتــی انکارناپذیــر داشــته و می توانــد پیــش از آنکــه پــروژه ای 
مشــکالت اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطــی،  ترافیکــی و... را 
ــا و چرایــی و چگونگــی بــروز  ــن پیامده ــی ای ــه پیش بین ــار آورد ب ــه ب ب
آن و حتــی ارایــه برنامــه ای بــرای  مدیریــت آنچــه قــرار اســت رخ دهــد، 
پرداختــه و از ایــن طریــق از مشــکالت و مســائل آتــی یــک طــرح یــا 

پــروژه بکاهــد. 
    ایــن توانمنــدی تنهــا ویژگــی ایــن حوزه مطالعاتی نیســت. »شــنیدن 
اســت.  آن  در  پــی  اتــاف  کــه  اســت  رســالتی  خامــوش«  صداهــای 
شــنیدن مشــکالت، نیازها، خواســت  ها، نظرها و... ســاکنان، کســبه، 
عابــران، معتمــدان، مدیــران و  مســئوالن محلــی و بهره گیــری از آنچــه 
آن را »دانــش محلــی« نــام نهــاد. دانشــی کــه می توانــد از  می تــوان 
هزینه هــای  اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی طــرح یــا پــروژه شــهری 

بکاهــد و بــر ســرعت اجــرای آن نیــز بیفزایــد. 
    آنچــه در افتتــاح زیرگــذر اســتاد معیــن رخ داد )اعتــراض بــه ســاخت 
طــرح(،  مراســم  افتتــاح  در  پــروژه  ایــن  از  بهره بــرداری  چگونگــی  و 
برخــالف ســخنان رئیــس شــورای شــهر، اتفاقــی جدیــد و بی ســابقه 
نبــوده و نخواهــد بــود. نادیــده گرفتــن  شــهروندان و غلبــه نــگاه فنــی 
و مهندســی بــه طرح هــای شــهری بــه ســنتی دیریــن و پذیرفتــه در 
مدیریــت شــهری بــدل  شــده اســت  و برنامه ریــزی از بــاال بــه پاییــن کــه 
ســابقه ای بــه قدمــت خــود برنامه ریــزی در این کشــور دارد نیــز در این 

 نــوع نــگاه موثــر بــوده اســت.  
    چاره اندیشــی پــس از بــروز واقعــه در طرح هایــی چــون زیرگــذر اشــاره 
شــده، پیــاده راه 17شــهریور، بزرگــراه گــذر  کــرده از میــان جنگل ســرخه 
حصــار، ســاخت پایانــه شــرق، افتتــاح بوســتان زندگــی درمحلــه دروازه 
غــار و... از ســوی  برخــی از مدیــران شــهری نیــز نمی توانــد بــه حــل 
بســیاری از مشــکالت ایجــاد شــده کمــک کنــد و تنهــا بــه کاهــش 
 برخــی از مســائل و آن هــم بــا صــرف زمــان و هزینــه فــراوان منجــر 

خواهــد شــد. 
    ایــن دســت از اعتراض هــا کــه دســت بــر قضــا فرصــت رســانه ای 
ــرات و  ــت  نظ ــر اهمی ــران را ب ــی از مدی ــه برخ ــد، توج ــدن می یابن ش
( جلــب کــرده و بــرای  خواســت های شــهروندان)غالبا در گفتــار
مدتــی انــدک، فضــای گفتمانــی آنهــا را رنــگ و  بویــی مردم ســاالرانه 

می بخشــد. 
از ســطح  گــذر  بــا  )اتــاف(  تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی  ارزیابــی      
نظرســنجی و افکارســنجی و بــا بهره گیــری از  روش هــای مشــارکتی 
تــالش می کنــد بــا برقــراری گفت وگویــی چندجانبــه بیــن مدیــران، 
همــه  از  مهم تــر  و  ســمن ها،  ســازمان ها  پیمانــکاران،  مشــاوران، 
شــهروندان، نتیجــه ای بهینــه را موجــب شــده و در تمامــی مراحــل 
اجــرای طــرح بــه مثابــه  تســهیل گری فعــال، تعاملــی کارآمــد را ایجــاد و 
از  دســت  ایــن  روزی  کــه  امیــد  کنــد.  تــالش  آن  حفــظ  راســتای  در 
 مطالعــات همچــون ســایر مطالعــات ترافیکی، فنــی، مالــی و پدافندی 
بــه جزئــی جدایی ناپذیــر از مطالعــات مربــوط بــه  پروژه هــا و طرح هــای 
شــهری تبدیــل شــده و از ایــن طریــق در واقعیــت نیــز شــهروندان در 
را  موثــر  و  حداکثــری  مشــارکتی  پروژه هــای  شــهری،  اجــرای   فرآینــد 

تجربه کنند. 

  اتاف ابزاری برای تحقق مشارکت شهروندی
 در پروژه های شهری

یاسین وهابی:
آن روزها مطمئن بودیم 

نتیجه مطالعه ما در طراحی 
زیرگذر نقش مهمی خواهد 

داشت و حتما منجر به 
رضایت شهروندان خواهد 

شد، اما آنچه در روز 
افتتاحیه پروژه مشاهده 

کردیم چیزی متفاوت از 
خواست و نیاز مردم بود. 
برای محقق یا پژوهشگر 

اجتماعی چیزی دردناک تر از 
آن نیست که احساس کند 

مطالعاتش صرفا »جهت 
اطالع« و تزیینی است و در 

عالم واقع بروز و ظهوری 
نخواهد داشت


