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حذف ( )fixed useو جایگزینی ( )zoningکه برگرفته از الگوی
شهرسازی نیویورک است ،موجب شد تا زمینه را برای تغییر
کاربریهای گسترده و به نفع رانت انحصاری شهری و تحکیم
سلطه طبقاتی فراهم ســازد .پیامدهای این ساختار در شهر
اکنون روشن است .تجاریسازی بیش از پیش ،کمبود تامین
خدمات و حذف خدمات به نفع تجارت.
یک ویژگی بنیادین طرحهای جامع در ایران ،حذف محله به
عنوان واحد برنامهریزی بوده است .این مساله با پهنهبندی در
طرح جامع سال  1386به جای کاربری بر اساس قطعه ،شدت
بیشتری یافت و بیش از گذشته به تضعیف ساختار اجتماعات
محلی پرداخت .جهتگیری طبقاتی این سیاســت نیز آشکار
است .اجتماع محلی (باهمستان) یک پایگاه حمایتی -حفاظتی
و منبع قدرت برای طبقه کارگر است که هم به تشکلیابی آن
یاری میرساند و هم بخشی از نیازهای بازتولید اجتماعیاش
را تامین میکند و هم پناهی برای بازگشت کارگران به اقتصاد
خودکفا و پیشهوری است و تضعیف این نهاد ،تهاجم سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی به طبقه کارگر است.
طرحهای موضعی و موضوعی با برنامهریزی کالن ،سراسری
و فرامحلی ،الگوی جایگزینی مراکز ســرمایه را به جای مراکز
اجتماع و اجتماعزدایی و مجتمعسازی شــهروندان منزوی
شده را در پیش گرفت.
ابتدا به تداوم ویژگیهــای طرح جامع اول تهــران در طرح
راهبردی -ساختاری عمران و توسعه شهر تهران اشاره کردیم،
اما مقصود از آنها چه بود؟
گســیختگی نظام توزیع کاربری برمبنای الگوی شهرسازی
مدرن و با خوانشی آمریکایی شکل گرفت .طبق این الگو ،شهرها
به کاربریهای مختلف تقسیم شــدند که از طریق شبکهای
به هم متصل میشــوند تا نیازهای افراد را پاسخ گویند .نتایج
طبیعی این الگو دو پیامد مشخص بود :تضعیف نظام محلهای
و وابســتگی به خودرو (البته در مدل اروپایــی این موضوع با
تمرکز شــکلگیری کاربریها حول نظام حملونقل عمومی
و سنتکمونهای شــهری و مراکز اجتماع محله تغییر یافت
و تعدیل شــد ،اما مدل ایرانی آن برگرفته از نسخه آمریکایی
بود و به نیازهای توسعه صنعت خودرو پاسخگو بود (همچنان
که در ایاالت متحده آمریکا) و بــا توجه به تمایل آریامهری به
ظواهر تجدد ،عالقه چندانی برای مراکز محلی که با سنت پیوند
داشتند ،وجود نداشت).
ویژگی دوم تعیین حداقل قطعهبندی زمین  270مترمربع در
شرایطی بود که میانگین قطعهبندی شهر تهران  100مترمربع
بود و این با یک جهتگیری آشکار طبقاتی در طرح شکل گرفت
که چشمانداز جمعیتی-اجتماعی شهر در افق طرح متعلق به
طبقه متوســط و باال اعالم و در نتیجه از سکونت کمدرآمدها
در شهر احساس بینیازی شــد .نتیجه این موضوع گسترش
«مسکن خودساخته» و شهروندزدایی از کمدرآمدها بوده است.
ویژگی سوم ،جداییگزینی اسکان بود ،به نحوی که با تعاریف
مرکز مدرن جدید شهر تهران ،تصویر دو تهران شکل گرفت،
به طوری که پیش از این بازاری ،کارگــر و کارمند همجواری
زیستی در شهر داشتند و محالت خصلت طبقاتی نداشتند اما
این روند با جداییگزینی مرکز مدرن شهر در اراضی عباسآباد
از «تهران» که بعدها شهســتان پهلوی نام گرفت ،تحول پیدا
کرد و به جداییگزینی طبقاتی در شهر انجامید.
امــا بیعدالتــی در نظام کاربری شــهری منحصــر به طرح
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جامع نبود ،طــرح تفصیلی را نیز میتوان شــاهد مثال آورد.
طرح تفصیلی صرفا مقرراتزدایی نیســت که البته میدانیم
مقرراتزدایی شــیوهای است برای بازارســپاری (و در اینجا
بازارسپاری فضا)و همچنین فروشسپاری فضای شهری نیز
هست .در طرح تفصیلی آمده در مواردی که خدمات موجود،
مازاد سرانهها تشخیص داده شود ،تغییر کاربری به کاربریهای
انتفاعی توصیه میشود .در تکمیل همین ضابطه در بند «ن»
تبصره ( )۳قانون بودجه سال  1393کل کشور آمده است« :به
وزارتخانهها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود
در صورت عدم نیاز یا نیاز بــه تغییر محل یا ضرورت تبدیل به
احسن شدن ،درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود
را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه
استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده ()۵
قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب
 1351/12/22و اصالحات بعدی آن ،در هر یک از استانهای
ذیربط ارســال کنند .حداکثر یک ماه پــس از تاریخ تحویل
درخواست ،با بررسی موقعیت محل و امالک همجوار و رعایت
ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور
پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون
را به دستگاه متقاضی ابالغ کند ».قاعدهای که راه را برای تغییر
کاربری خدمات عمومی نظیر مــدارس ،مراکز درمانی ،مراکز
فرهنگی و مراکز ورزشــی به مراکز انتفاعــی و تجاری هموار
میسازد .چنان که تغییر قانون روابط موجر و مستاجر در سال
 1376نسبت به قانون سال  1362نیز راه را برای تخلیه آسان
مدارس به عنوان خدمات عمومی گشود.
طرح تفصیلی در تــداوم الگوی پهنهبنــدی ( )Zoningطرح
جامع به تجاریسازی فضای شهری و طبیعت نیز میپردازد.
توساز
مواجهه اقتصادی با باغات به عنوان فضاهایی برای ساخ 
و ارزشافزایی مســتغالتی و اولویت حقوق سوداگرانه مالکان
خصوصی بر حقوق جمعی شــهروندان که در راستای مصوبه
«برج باغ» و پیوســت ســوم طرح جامع تحت عنوان «قانون
زمین شــهری تهران» را میتوان یکی از بارزترین نمونههای
کاالییســازی طبیعــت در طرح تفصیلــی خوانــد اما این
کاالییسازی تنها به باغات محدود نیست ،بلکه طرح تفصیلی
توساز انواعی
در خصوص اراضی روددرهها آنها را واجد ساخ 
از مراکز تفریحی و جهانگردی -پذیرایی و خدمات پشتیبان آن
نظیر هتل ،شهربازی و مال میداند ،تجاریسازی و اعیانیسازی
در بافت فرسوده از طریق اعطای تراکم تشویقی و تسهیالتی
چون حذف پارکینگ نیز جزیی دیگر از روند کاالییســازی
فضای شهری در طرح تفصیلی تهران است.
این کاالییسازی و به بازارســپاری فضاهای شهری ،مسکن،
زمین ،خدمات عمومی یک روند در سیاستهای شهری سالیان
اخیر (از  1368تاکنون) بوده است ،به نحوی که بازارسپاری آن
از کاالها و خدمات خصوصی نیز شدت بیشتری داشته است.
در بسیاری کاالها و خدمات خصوصی ما شاهد تعرفه ،قیمت
اتحادیهای یا دخالت دولت در تنظیم بازار هستیم ،اما در مورد
کاالی عمومی مســکن چنین چیزی وجود نــدارد و تمامی
امکانهای این مداخله از جمله در قانون زمین شهری و مواد ()9
و ( )14قانون روابط موجر و مستاجر ( )1362حذف شده است.
حق تربیتبدنی رایگان در اصل ســوم قانون اساســی نیز به
ســادگی به حراج مزایده مراکز ورزشی شــهرداری و پیمانی
شدن و برونسپاری اشاره دارد به نحوی که در یک قلم از آگهی

