مشــاغل مزاحم و ســاختار نهادی منتج از آن بــه جای نگاه
پاالیشگر ،از فقدان خالقیت در طراحیها که بتواند بهرهمندی
الزم از فضاهــای متخلخل ،فضاهای بیدفــاع ،خردهفضاها و
فضاهای سیار را برای استفاده جهت کسبوکار اجتماعی کند
تا ضوابطی چون سدمعبر و تفســیر مالکانه مطلق از مالکیت
شهرداری به جای درک «مالکیت به نیابت عموم» که نیازمند
حق بهرهمندی عمومی است که این ضوابط و تفسیر منتج به
محرومیت از حق کسب معیشت از فضاهای شهری به عنوان
حق به شــهر و یک اصل بدیهی برای کســبوکار اجتماعی
میشود .ســوم ،غفلت نهادی برنامهریزی شهری و مدیریت
شهری در ایران است .برنامهریزی و مدیریت شهری در ایران
یا انحالل برنامه است و به بازارســپاری مطلق که نگرشهای
مالیگرا که قیمت ســاالری پیشــه کردهاند آن را نمایندگی
میکنند یا ســازمانگرا که از مکانیســمهای اجتماعی غفلت
میکنند .برنامهریزی شــهری در ایــران نهادگرایی را درک
نمیکند که ساماندهی نهادی با ساماندهی سازمانی متفاوت
است ،لذا نقش اجتماعات محلی و نهادهای آن و مکانیسمهای
مشوق بازار از جمله مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
برای نهادسازی جهت توسعه کســبوکار اجتماعی را به کنار
مینهد و وقتی هم میخواهد طرحی برای کسبوکار اجتماعی
دهد ســازمانگرا نگاه میکند و سازمانی را مسئول آن میکند
که افراطیترین حالت این مساله ،عارضه ادارهسازی به جای
نهادسازی است و البته ناگفته نیست که یکی از عوامل موثر،
تقلیل امر حکمرانی به امر اداری و تقلیل حکمرانی شهری به
مدیریت شــهری اســت .حال چه این تقلیل اداری ،با نگرش
سازمانی -ادارهای .ماهیت

شرکتی -بنگاهی باشد و چه با نگرش

تقلیل یکی است و اینها دو صورت آن هستند .رهاسازی جامعه
به امید توان خود در شرایط جامعه ضعیف و فقدان اصالحات
ســاختاری یاریگیر اجتماعات نیز آفتی دیگر است که مانع
پاگیری کسبوکارهای اجتماعی است.
چهارم ،گسیختگی برنامهها از یکدیگر :برای مثال (گسیختگی
حمایت از مشاغل خانگی با بازار ،گسیختگی اعتبارات خرد با
خوشههای کسبوکار).
پنجم ،فقدان برنامه برای کارآفرینی محلهای در طرح جامع و
تفصیلی تهران و فقدان ارتباط ساختاری بین طرحهای کار و
فعالیت با کارآفرینی محلهای.
ششم ،فقدان برنامه مبتنی بر توســعه اقتصادی و حمایت از
کسبوکارهای مولد در تعیین عوارض شهری و عوارض کسب
و پیشــه و صدور جواز کسب در شــهرداری (فقدان توجه به
مکانیسمهای هدایت بازار برای تحقق کاربریها).
هفتم ،فقدان الگویی برای شناســایی مهارتهای ساکنان و
امکانات آنها و نحوه ارتقای آن به فعالیت اقتصادی تا نظام تنوع
اقتصادی را بر اساس توانیابی و مزیتهای رقابتی پایهریزی
کند .تنها موضوع به مهارت آموزیهای کلیشهای ،غیرنظاممند
و پراکنده و بدون پیوند با پشتیبان اقتصادی و بازار تقلیل یافته
است .یعنی مبتذلترین و سطحیترین شکل ()enabaling
(توانمندسازی) که متاسفانه جای مفهوم سیاسی و قدرتمند
(( )Empowermentاقتداربخشی) نشسته است.
هشتم ،تکیه توســعه اقتصادی جدا از انواع شهرفروشی (که
تراکم فروشی شکلی از آن است) به پروژههای محرک توسعه که
عمدتا موجب اعیانیسازی (جنتریفیکشن) و رانش اجتماعی
کمدرآمدها میشود.

یک بودجه عادالنه بایستی منطبق
بر این شــاخصها باشــد :توجه به
بیعدالتی در نظام
جمعیت مناطق و محالت ،توجه به
بودجهریزی
وســعت مناطق و محالت ،توجه به
سرانههای مناطق و محالت ،توجه به
میزان محرومیت مناطق و محالت ،توجه به میزان گروههای
دارای نیازهای ویژه در مناطق و محالت و در شرایط نابرابری
حاد ،اصــل تبعیض مثبت بــه نفع مناطــق و محالت کمتر
برخوردار .نگاهی به بودجه ســنوات اخیر مناطق شهر تهران
گویای آن است که این شاخصها مورد توجه در بودجه نبودهاند
و منطقه یک به عنوان برخوردارترین منطقه بیشترین سهم از
بودجه را نصیب خود ساخته اســت و منطقه ( )17به عنوان
محرومترین منطقه در رتبه یکی مانده به آخر قرار دارد.
در بررسیهای تخصیصها هم میبینیم که تخصیصها بین
محالت و در سرانهها به صورتی عادالنه صورت نپذیرفته است.
راز این بیعدالتی در فقدان نظام مشارکت در بودجه است .وقتی
سازوکاری برای مشارکت در بودجهریزی وجود نداشته باشد،
چگونه میتوان شاهد تخصیص عادالنه به شیوه عادالنه بود؟
در جایی که قدرت و ثروت انباشته است ،برنامهریزی متمرکز،
عادالنه نیست.
اما بیعدالتی در نظام بودجهریزی تنها جغرافیایی نیســت،
بلکه این فقدان عدالت را میتوان به صورت جنسیتی ،سنی،
حیطههای فرهنگی و اجتماعی و بین پیاده و سواره نیز مشاهده
کرد و تنها فقدان عدالت در بودجه ،منحصر به هزینهها نیست،
بلکه در بخش درآمدها هم قابل مشــاهده است« .گرانسازی
تهران» که به معنای پرداخت ظاهرا یکسان اما در واقع به ضرر
کمدرآمدها از هزینههای شهر است ،بخشی از نابرابری در نظام
بودجهریزی است .برای مثال ،افزایش قیمت بلیت حملونقل
عمومی برای تامین درآمد یک اقدام مغایر عدالت شهری است،
آن هم در شرایط نابرابری در مالکیت خودرو و نظام گسیخته
کاربری وابسته به خودرو.
یکی دیگر از بیعدالتیها در بودجه ،تمرکز بر مگاپروژهها (در
هر حوزهای) به جای پروژههای خرد و محلی اســت .منتفعان
مگاپروژهها ،صاحبان خودرو هستند و همینطور مگاپروژهها،
مقیاسهای سرانهها را نیز دچار خدشه میسازد.
از طرف دیگر عدالت پوپولیســتی نیز یک آفت بوده و موجب
شده در محالت و بر اســاس رقابتهای نادرست و رانتجویی،
پروژههایی تحمیل شود که بهرغم هزینهها یا نیاز واقعی محلی
نبودند یا مقیاس آنها محلهای نبوده است .برای مثال ،اول باید
پلهای عابر مکانیزه را که هزینههای چندین میلیاردی را دارند
مثال زد که به اشتباه به جای آرامسازی ترافیکی و نصب جزیره
در خیابانهای شــهری مانند قارچ روییدند و برای مورد دوم،
میادین میوه و ترهبار که مقیاس آنها محلهای نبوده است .در کل
ما با سه آفت عمده مواجه هستیم :توسعه شهری منهای عدالت
و مشارکت ،مشارکتهای برونسپاریشده بدون مسئولیت
اجتماعی بخش عمومی و خدمات اجتماعی و سیاســتهای
رفاهــی (نظیر مــدل جامعه بــزرگ ،دولــت کوچک حزب
محافظهکار انگلیس) و عدالت پوپولیستی و غیرتوسعهگرا.
آسیبشناسی توسعه شــهری در تهران میتواند نمونه خوبی
باشــد برای آسیبشناسی توســعه در ایران و صحتسنجی
ادعای «گذشتن مســیر عدالت از توسعه» یا «تقدم توسعه بر
دموکراسی».
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کراکه ،اشــتفان؛ ایدئولوژی رشد
شهری جدید :شــهرهای خالق؛
عبداهللزاده ،محمود؛ تهران؛ دفتر
پژوهشهای فرهنگی؛ چاپ اول.

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

19

