جغرافیایی بدون مرز

یادداشت

خاستگاه میانداری معاصر ،آمریکاست .اما از یک زمان بهبعد ،دیگر نمیتوان میانداری دوران معاصر را آمریکایی دانست .به طور کلی جغرافیای میانداری بدون مرز است و همه نوع فعالیتها و واقعیتهایی را که در پیوستگی
با انسان و روابط انسانی هستند،در سراسر جهان در برمیگیرد ،بنابراین هم در فضای خصوصی کاربرد دارد و هم در فضای عمومی به کار میآید .هم به اشخاص حقیقی میپردازد و هم به اشخاص حقوقی نظر دارد ،هم با
افراد سر و کار دارد و هم هر گروه و جماعتی میتواند از آن استفاده کند .در عین حال ،میانداری میتواند در روابط میان اقوام یک ملت یا میان کشورها نیز کاربرد داشته باشد.
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تونه
شماره صد و شص 

تجرب ه دیگ رکشورها

گزارشی از تجرب ه میانداری اجتماعی در پروژههای اسکانعمومی ایتالیا

از طرد تا مشارکت

عباس شهرابی
مترجم

این گزارش یــک مداخله ابتکاری در طرحهای اســکان
عمومــی در ایتالیــا را تحلیــل میکند .طی ده ه گذشــته
در ایتالیــا ،محالتی با تمرکز باالی مســکنهای عمومی
بیــش از پیش به فضاهای طردشــده و آمیخته به تنشها
و تضادها بدل شــدهاند .به خاطر بحران اقتصادی جهانی
و فقیرشدن بخشی از خانوادههای ایتالیایی ،رقابت و نزاع
بین بومیهای طبق ه متوسط پایین و مهاجران تشدید شده
اســت .با وجود این ،سیاستهای شهری و سیاستهای
اسکان همچنان جایگاهی حاشیهای دارند .عالوه بر این،
برای کاستن از تنشهای اجتماعی فزاینده ،سیاستگذاری
نمیشود .اما در سطح محلی ،برخی از شهرداریهای پویا
ی را در دست اجرا دارند .ما در این گزارش
طرحهای ابتکار 
میکوشــیم بر فرایندهای میــانداری اجتماعی که برای
جلوگیری از تنشها ،پیشبرد همکاری پایدار و بهبود روابط
بین همسایگان طراحی شدهاند تمرکز کنیم.
پروژه «میانداری اجتماعی در اســکان عمومی» در ســه
منطقه شهری اســتان آنکونای ایتالیا اجرا شد؛ شهرهای
آنکونــا ،جســی و فابریانــو .هدف ایــن پروژه عبــارت بود
از :واکاوی تغییــرات واقعی در بخش اســکان عمومی و
برنامهریزی فعالیتهایی متمرکز بر تضمین حق برخورداری
از یک زندگی پایدار ،نه فقط از نظر اقتصادی ،بلکه از نظر
اجتماعی .این بــه معنای بهبود مدیریت ســکونتگاهها و
محیطهای عمومی و اصالح روابط اجتماعی است.
پروژه بر مبنای چندین پژوهش کمی و کیفی ،با هدف فهم
ویژگیهای اصلی مناطق ،طراحی شد .نخستین پژوهش،
وضعیت کمی ســهام مســکنهای عمومی و ویژگیهای
اجتماعی-جمعیتشناختی دارندگان این سهام را بررسی
میکــرد .در پژوهش دوم 642 ،پرســشنامه کوتاه درباره
ناآرامیهای ســاکنان جمعآوری شد و  97مصاحبه هم با
مستاجرانی در شهر آنکونا صورت گرفت.
در هم ه زمینههای مورد بررسی در سالهای اخیر ،امنیت،
به مسئله مهمی تبدیل شده است .هم ه مطلعان پژوهشها
ُ
اذعان کردهاند که تنشهای خرد روزمره بین شــهروندان
ایتالیایی و خارجیها افزایش یافته و بر اثر بحران اقتصادی،
تشدید شــده است .شهروندان نســبت به خارجیها مدارا
ندارند و بــر تفاوتها تاکید میکنند ،زیرا این تصور غلط را
دارند که کمکهای دولتی منحصرا به نفع خارجیهاست
و خارجیها میتوانند به راحتی به این کمکها دسترســی

عکس مربوط به یکی از پروژههای میانداری سازمان ملل متحد در افغانستان است.

داشته باشــند .هر رفتار ریزودرشتی از ساکنان مهاجر ،به پیگیــری خدمــات اجتماعــی ،کارکنــان اداره اســکان
عمومــی ،نماینــدگان انجمنها،
خشم ساکنان بومی دامن میزند.
مدیــران مــدارس و فرماندهــان
طرح «میانداری اجتماعی در بســتر اســکان
عمومی» میکوشد سهمی در بهبود روابط میان یک میاندار از سوی
کالنتریهای محلی) در آن شرکت
ســاکنان طرحهای اسکان عمومی ایفا کند .با دانشگاه و ادار ه اسکان داشتند.
همکاری دانشــگاه پلیتکنیک مــارش و اداره عمومیمنصوبشده
میــانداران طــی فعالیــت خود با
موقعیتهایی شــکننده و پیچیده
اسکان عمومی آنکونا ،یک میاندار اجتماعی
بود تا در مجتمعهای
مواجه شــدند .در این موقعیتها،
به مدت چند ساعت در هفته در شهرهای آنکونا،
مسکونیعمومی
اطالعــات و راهنمایــی بایــد بــا
جسی و فابریانو به کار گماشته شد .این میاندار فعالیتکند.درایتالیا
گوشدادن به حــرف مردم ترکیب
که هزین ه کارش را خود پروژه تامین میکرد ،از
میانداری اجتماعی،
شود تا به پاسخ مشخصی برسیم.
سوی دانشگاه و ادار ه اسکان عمومی منصوب
است
جدیدی
ه

حوز
در اجرای پروژه ،روندهای حمایتی
شــده بود تا در مجتمعهای مســکونی عمومی
و شامل حرفههای
شامل سه مسیر میشوند :حمایت
فعالیت کنــد .در ایتالیا میــانداری اجتماعی،
متفاوتیمانند
اســکانی ،میــانداری تنشهــا و
حوزه جدیدی است و شامل حرفههای متفاوتی
میانداری جماعتمحور .میاندار
میشود؛ مانند مددکاری اجتماعی ،آموزشگران،
مددکاریاجتماعی،
در زمینــ ه حمایت اســکانی توجه
روانشناسان و دستیاران حقوقی .در این پروژه
آموزشگران،
خاصی بــه واگذاریهــای جدید،
مشخصا از مددکار اجتماعی استفاده شد.
روانشناسان و
دیــون معوقــه و درخواســتهای
نخســتین گامی که باید برداشته میشد ،تعیین
دستیارانحقوقی
جابهجایی دارد .ورود یک خانواده به
مســئلهدارترین محالت برای آغاز میانداری
میشود
یک مجتمع عمومی لحظ ه مهمی
اجتماعــی بود .بــرای این مقصــود ،یک گروه
برای کیفیت زندگی خانواده است.
متمرکز در هر شهر سامان دیده شد که مطلعان
کلیدی (نمایندگان مناطق ،مددکاران ،مســئوالن محلی اقدامات میاندار با هــدف تامین اطالعات ضروری برای

خانواده و دســتوپنجه نرمکردن با مشــکالت احتمالی،
پیششرط کاســتن از زحمات مدیریت خانه و بهبود روابط
میان ساکنان است .مسیر دوم ،میانداری در تنشهاست.
در ایــن مــورد ،میــاندار میکوشــد ارتباط را تســهیل و
مشارکتکنندگان را در مدیریت و حل تنشهای مربوط به
زیستی ساکنان درگیر کند .میاندار باید سطح منازعه،
هم
ِ
امکان مداخل ه عوامل دیگر و تمایل طرفین نزاع به مالقات
رودررو با یکدیگر را در نظر بگیرد .مســیر سوم ،میانداری
جماعتمحور است .در این مسیر ،هدف اقدامات میاندار،
بهبود روندهای همیاری و مداخل ه همیاران ه افراد ،گروهها
و نهادهای محلی در مدیریت وضعیتهای بحرانی است.
در فرایند قدرتافزایی جماعتمحور ،کل اجتماع ،محلی
است که خطاب قرار میگیرد .هدف موردنظر در این مسیر
این است که اجتماع محلی از مسائل جمعی و اجتماعی آگاه
شود ،پروژهای مشترک را برای ساخت و پیشبرد شبکههایش
آغاز کند و نشســتهایی ترتیب دهد کــه تصمیمها در آن
گرفته شــود .میانداری جماعتمحور اهمیت بســیاری
به نشســتهای تصمیمگیری مشــترک میدهــد .برای
ثمربخششــدن چنین اقداماتی ،میاندارها میکوشــند
نشستهایی میان ســاکنان برگزار کنند تا با یکدیگر آشنا
شوند و تبادلنظر کنند.
جذب طرفین مختلف در پروژه به شکلگیری یک کارگروه
منسجم کمک کرد .به لطف جلسات دورهای برنامهریزی
مشــترک برای اقدامــات ،ســازگارکردن ایــن برنامهها با
شــرایط خاص یک منطقه و مالحظ ه مســائل حساس و
فرصتهایــی که به آرامی ظهور میکنند ممکن شــد .در
مورد ارائ ه پیشــنهادهایی برای آینده ،ضروری اســت که از
یکســو فعالیتهای میانداری مساکن اجتماعی تقویت
شــود به نحوی که مســاکن خصوصی را هم در بر بگیرد و
از سوی دیگر ،الزم است فعالیتها در نسبت نزدیکتری
با زمینههــای اجتماعی ســامان یابند.در ســطح کالن،
پژوهش عملیاتی مســائل برجستهای را طرح کرده است.
سیاستهای متفاوت برنامهریزی و ساختوساز شهری،
با معیارهای جدیدی حتی برای توزیع جمعیت در مناطق،
مورد نیاز اســت تا از تمرکز مسائل اجتماعی در قلمروهایی
خاص جلوگیری شود.اجتماعات ترکیبی (متشکلاز بومیان
و مهاجران) هرچند خودبهخود منجر به اجتماعیشــدن
متقابل نمیشوند ،اما میتوانند در برابر شکلگیری گتوها
و اجتماعات حاشیهای مانع ایجاد کنند.

*منبع:کتاب Public Spaces: Times of Crisis and Changes
نویسندگان :کارال مورتی و میکول برونزینی

میانداری جماعتمحور فراتر از مدیریت منازعات ،به تقویت زندگی اجتماعی منجر میشود

شهروندان،میانداریوسیاستگذاریعمومی
یادداشت

  مارتا بالنکو کاراسکو

میانداری در موارد خاصی مناســب است ،اما خطاست اگر
نتوانیــم ضعفها و امتیازهایش را یکجا بشناســیم و نتوانیم
حوزههایی را که میانداری مناسبشــان نیست ،تشخیص
دهیم .باید بتوانیم از این رشــته با مشخصکردن مرزهایش
دفاع کنیم ،حتی اگر این کار به کاهش گستره و پیامدهایش
بینجامد.
خود میانداری است .میانداری
ماهیت
نخست،
محدودیت
ِ
نوعــی حــل بدیل اختالفــات ( )ADRاســت که بــا دیگر
سازوکارهایحلاختالفتفاوتدارد.گاهیاینآشفتگیپیش
میآید که به میانداران به چشم آشتیدهنده نگاه میشود .این
در حالی است که در برخی موقعیتها میاندار فقط گزینههای
غیرالزامآوری در برابر طرفین نزاع قرار میدهد و در این نقطه،
فرایند میانداری تمام میشــود ،خواه طرفیــن این گزینه را
بپذیرندخواهنپذیرند.محدودیتدوم،ازفعالیتهایمیانداران
و حوزههایــی که میــانداری در آن صورت میگیرد ناشــی
میشود .شخص میاندار عاملی کلیدی برای موفقیت فرایند

میانداری است .سومین و آخرین محدودیت به ویژگیهای
میانداری جماعتمحور برمیگردد .این حوزه هنوز به خوبی
تعریفنشدهواغلبدرمعرضآمیختگیبامددکاریاجتماعی
است .به نظر من ،میانداری جماعتمحور از ِصرف مدیریت
منازعات فراتر میرود ،زیرا ابزار کاملی برای دستیابی به فهمی
دگرگون از خدمات اجتماعی عمومی است .این نکت ه بااهمیت
یادداشت حاضر است.
تحوالت اجتماعی دهههای اخیر به زندگی جماعتی متنوعتر و
تکثرگرایانهتری منجر شده است .در بستر این تغییرات ،هرچه
ساختارهای اجتماعی به سطوح باالتری از پیچیدگی برحسب
روابط اجتماعی برسند و هر جا یک تقاضای فزایندهای برای
توازن دموکراسی نمایندگی با دموکراسی مشارکتی و مستقیم
وجود داشته باشد ،نوعی قرارداد اجتماعی جدید الزم میشود
که ابعاد و دورنماهای مختلف مسائل اجتماعی را درون یک
رویکــرد واحد جمع کنــد و نیز افراد حرفهای مســتقلی الزم
میشــود که منافع چندانــی در رابطه با طرفیــن این قرارداد
اجتماعی ندارند.
مداخل هجماعتمحورمستلزمیکشکلواقعی«قدرتافزایی
جماعتمحور»استکهسازمانهاوجماعتهاراقادرمیکند

نقش هدایتگــری را در مدیریت تغییرات اجتماعی برعهده
بگیرند .قدرتافزایی جماعتمحور وقتی ملموس میشود
که جماعت با مداخلهاش به گروهها و سازمانهای خود اجازه
دهد اقداماتی ابتکاری را انجام دهند .در اینجا مشارکت ،ابزار
اصلی ،هدف و کارکرد مداخل ه جماعتمحور است .دو نکته
مرتبط به مشارکت وجود دارد :نخست اینکه شهروندان باید در
تصمیمهایی که بر آنان تأثیر میگذارد مشارکت کنند و به جای
اینکه مســائل را به طرف سومی بسپارند خودشان مسئولیت
بپذیرند .نکت ه دوم این است که مشارکت دسترسی شهروندان
به تصمیمهایی است که بر آنها تأثیر میگذارد تا به این ترتیب
شهروندی فعال و قدرتافزایی جماعتها ارتقا یابد .ممکن
است ما با راه نخست بهعنوان وسیل ه جلوگیری از منازعات و
ایجاد حس مسئولیتپذیری نسبت به تصمیمها آغاز کنیم.
با حرکت به سمت راه دوم ،درمییابیم که مشارکت به معنای
آموزش شهروندان و افزایش صالحیت آنهاست .میانداری
جماعتمحور یک خدمت اجتماعی است که مشارکت واقعی
شهروندان در سیاستگذاری عمومی و اتخاذ تصمیمهای
مهمراممکنمیکند.هدف،ایجادیک«فرهنگمیانداری»
در بین شهروندان ،سیاستمداران و مددکاران اجتماعی است

تا به نوب ه خود در مدیریت منازعات اجتماعی هم بازتاب یابد.
چنانکه میبینیم میــانداری جماعتمحــوری از ِصرف
مدیریت منازعات فراتر میرود و فعالسازی و تقویت زندگی
اجتماعی و روابط همســایگی را شامل میشــود و نیازمند
اقداماتی اســت که در دیگر شکلهای میانداری تصورش
هم نمیرود.
این اقدامات شــامل پرورش یک رابط ه مــداوم با محلیها
برای حفظ آگاهی از واقعیت اجتماعی نیز میشود .میاندار
هیچوقت نباید بیطرفی خود را کنار بگذارد .به بیانی دیگر،
برعکس مددکار اجتماعی ،دســت به ارزیابی ،سرپرســتی،
توصیه یا حمایت نمیزنند .میانداری جماعتمحور ابزاری
قدرتمنــد برای دموکراتیککردن جامعه اســت ،ابزاری که
در ســطوح بینشــخصی و اجتماعــی و از طریــق تامین،
دسترسپذیرکردن و ساخت فضاهایی برای گفتوگو عمل
میکند .به این ترتیب ،میــانداری جماعتمحور تضمین
میکند که هم ه صداهای درگیر در ساختن جامعهای بهتر
فرصت بروز پیدا کنند.
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سیاست میانداری
و جنبشهای اجتماعی
وقتی با واقعیت تنشهای درونی جنبشهای
اجتماعی و نقشی که این جنبشها میتوانند
در حل منازعات اجتماعی بــازی کنند روبهرو
میشــویم چند پرســش پیش میآید -1 :آیا
میتوانیــم در جلوگیــری ،رفــع و دگرگونی از
منازعــات درون جنبشهــای اجتماعی فراتر
برویم؟  -2آیا ممکن است اصول رفع منازعات
را بر نابرابریهــا و کژکارکردهایی که منجر به
تنشهــای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی و
زیستمحیطی میشوند ،به کار ببندیم؟ -3آیا
میتوانیــم بیاموزیم که تعامــات اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی خود را به شیو ه انسانیتر و
همیارانهتری انجام دهیم؟
میانداری مثل هر فرایند دیگری یک محتوای
سیاســی دارد .میــانداری فرایندی داوطلبانه
و دموکراتیــک اســت ،زیــرا به اجماع توســل
میجویــد و نــه به اجبــار ،در نتیجــه حداکثر
وحدت و حداقل اســراف انرژی ،زمان و منابع
را بــه دنبــال دارد .همیــن ویژگیهاســت که
باعث میشود میانداری مدلی برای تعامالت
اجتماعی و هدفی برای جوامع عادالنهتر باشد.
اگر میانداری موفقیتآمیز باشــد ،به طرفین
متخاصم اجازه میدهد به توافقاتی برســند که
برای هر دو آنها رضایتبخش است و در عین
حــال ارتباط مؤثرتری را بیــن آنها میآفریند.
در میانداری سلســلهمراتب یــا اعمال قدرت
چــه از ســوی نخبگان و چــه از ســوی دیگر
نیروهای دارای نفوذ وجــود ندارد و همین امر
شکلهای غیرخصمان ه و خالقانه مذاکره حل
مسائل را تشویق میکند .جنبشهای مترقی از
طریق میانداری ،گفتوگو و دیگر فرایندهای
همیارانه میتوانند الگوهایی برای حل منازعات
اجتماعی و پذیرش جهتگیریهای گوناگون
باشــند .در نتیجه ،میانداری به دالیل زیر باید
هدف بلندمــدت جنبشهای مترقی باشــد:
 -1میانداری نسخ ه مدرن یک سنت باستانی
اســت کــه از خردمنــدی و انصاف بــرای حل
نزاعهــای میان انســانها اســتفاده میکند.
 -2میانداری یک اصل آشتیدهنده و وسیله
مرمــت اجتماعــی بــرای مردمانی اســت که
اختالفاتشــان ورای توانایی خود آنها برای
حل آن است -3 .میانداری دموکراتیکترین
روش حل منازعات اســت ،زیرا هر دو طرف بر
فرایند و نتایج آن کنتــرل دارند -4 .میانداری
مسئولیتپذیری را تشویق میکند .میانداری
حل مسئله بدون سلســلهمراتب ،قدرت بدون
خودکامگی ،ساختار بدون بوروکراسی و عدالت
بدون دولت است -5 .میانداری عبارت است
از :تبدیل قیود و حدود بیرونی به قیود درونی-6.
منازعات حلنشده برای هر جامعهای هزین هزا
هســتند ،خواه منازعات اجتماعی برخاســته
از نابرابری باشــند ،خواه منازعــات اقتصادی
برخاسته از تقسیم کار سلسلهمراتبی یا منازعات
سیاسی ناشی از یک نظام خودکامه .میانداری،
گفتوگــو و طراحــی نظامهای حــل منازعه
راههایــی برای بحث و رفــع هم ه این منازعات
پیش میکشند -7 .برنامههای کوچک و بزرگ
میانداری که از داوطلبان محالت ،واحدهای
کاری ،مدارس و اجتماعات برای حل داوطلبانه
و ســریع منازعات اســتفاده میکننــد ،به نفع
اصول دموکراسی سیاسی و اجتماعی هستند.
ارگانیســمی زنده مثل یــک جنبش اجتماعی
نمیتواندخودشراازآثارتصمیمهایشمستثنی
کند و دیر یــا زود این آثار خودش را در تنشها،
فرسودگیها ،نزاعهای درونی ،روابط مخرب،
بدبینی و فقدان وحدت و کارایی نشان میدهد.
بخش اعظمی از اینها گریزناپذیر هستند .در
بیشتر موارد از طریق میانداری میتوان نزاعها
را رفع کرد .در حالی که حدود روشــنی بر فرایند
میانداری وجود دارد و در حالی که میتوان بر
سرکوب تفاوتهای سیاسی از آن استفاده کرد،
رویکرد مثبتی به منازعه ،اختالف و تنوع بیشتر
با فرایند میانداری نزدیکی دارد و پیامدهایش
بااهدافدموکراتیکجنبشهایمترقی،بیشتر
در پیوند است .به همین دلیل ،میانداری کمک
میکند منازعات را بهعنوان منبع تغییر بنگریم
و نه بهعنوان چیزی هراسناک .به این ترتیب،
منازعات به منبع اتحاد درون جنبش و درون کل
جامعه بدل میشوند.
پژوهشگر و فعال حوز ه میانداری اجتماعی
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