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خالصه:
رويکرد بانك جهاني براي بهبود شرايط زندگي ،كه از آن براي نخستین بار در طرحهاي توسعهي شهري در
دهههاي  70و  80استفاده كرد ،به طور قابل مالحظهاي تحت تأثير نوشتههاي جان اف سي ترنر قرار گرفت.
ترنر در نوشتههاي خود نقش دولت را كوچك كرده و آن را تنها محدود به زمینه سازی جهت بهسازی محيطي
و تأمین خدماتن ضروري عمومي دانست .به اين ترتيب او تالش ساكنان غير قانوني و يا ساكنان محلههاي
فقيرنشين براي بهبود شرايط زندگي خود به صورت تدريجي را مجاز ميدانست .در حالي كه ارزيابيهاي اوليه از
اجراي طرحهاي بهسازي در محلههاي فقيرنشين در كلكته ،جاكارتا و مانيال موفقيت اين روش را نشان مي  داد،
ارزيابيهاي بعدي شك و ترديد نسبت به اين روش را به دنبال داشت .پرواضح است «موقعيت كمينهاي» كه
ترنر از آن حمايت ميكرد قادر به رويارويي با مشكالت ناشي از تالشهاي صورت گرفته براي بهبود شرايط
زندگي در محلههاي فقيرنشين ،نبود .براي اين كه اين تالشها به صورت مستمر و مناسب انجام شوند ،بايد
توجه بيشتري نسبت به فراهم كردن امكانات و مسئلهي اجارهداري مبذول شود كه اين امر نيز مستلزم
همكاري مقامات دولتي و مردم ميباشد.
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مقدمه
من(هربرت ورلين) از سال  1977تا نيمه دوم سال  1983مشغول نگارش و ويرايش «،دورهي شهرنشيني»،
يك نامهي خبري براي سازمان پروژههاي شهري بانك جهاني بودم .در طول اين سالها اولين دوره از
طرحهاي شهري بانك جهاني به اجرا درآمدند .در جالبترين و پرهزينهترين اين طرحها كه مربوط به بهبود
شرايط در مناطق فقيرنشين بود ،سعي بر آن بود تا وضعيت زندگي ميليونها نفر از مردم بهبود يابد.
مكانها و طرحهاي خدماتي بانك نيز مانند طرحهاي مربوط به بهبود شرايط زندگي در مناطق فقيرنشين
در ابتدا تحت تأثير نوشتههاي نظري ترنر به خصوص يكي از آثار او با عنوان« آزادي ساخت و ساز» در سال
 1972كه توسط آر.فيچر ويرايش شد قرار گرفتند (پاگ  ،1990 ،ص ،53وان درلين ،1986 ،ص .)20به دليل
مشكالت ناشي از يافتن زمين مناسب و تقريب ًا خالي براي ساخت و ساز فردي طرحهاي مكانيابي و خدماتي
بانك در مقايسه با طرحهاي بهبود شرايط در مناطق فقيرنشين به طور كلي زندگي افراد كمتري را تحت تأثير
قرار دادند .در نتيجه كساني از ما كه با بررسي اين تالشها سر و كار داشتند ،آنچه را كه به خصوص در
شهرهاي بزرگ آسيايي(يعني جايي كه شرايط زندگي در محلههاي فقيرنشين بسيار وحشتناك بود) در حال
اتفاق افتادن بود را دنبال ميكردند .نظريهي ترنر با آثار نوشته شده در رابطه با« آغاز توسعه از مراحل پايينتر»
كه شامل سه ديدگاه مرتبط بود ،بسيار مطابقت داشت .اين ديدگاهها عبارتند از :يك ديدگاه خوشايند و مطلوب
دربارهي جوامع ،يك ديدگاه خصمانه دربارهي بوروكراسي و يك ديدگاه مطلوب دربارهي دخالت مردم و مديريت
انساني درست در مقابل مديريت اجباري و علمي( براي اطالعات بيشتر به آثار كورتن ،1989 ،1986 ،و ورلين،
 1992 ،1989مراجعه كنيد) ترنر بر اساس مشاهدات خود در پرو بيان مي كند كه راه حل مناسب براي بهبود
زندگي محلههاي فقيرنشين خراب كردن خانهها نيست بلكه بهبود و شرايط محيطي در اين مكانها است كه
مي تواند مفيد واقع شود :اگر دولت بتواند زبالههاي انساني غير بهداشتي در محلههاي فقيرنشين را در آب كافي
يا آب آلوده غرق كند و به نحوي آشغالها و نجاسات خود در آبراهههاي گلآلود ساكن و بيحركت را از بين
ببرد ،ديگر نيازي نيست نگران مناطق مسكوني كلبهاي باشند .زيرا مشاهده شده كساني كه بدون مجوز در
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زمين ساكن ميشوند اغلب مهارت سازماندهي زيادي در مديريت زمين خود داشته و ميتوان به حفظ زير بناي
فراهم شده توسط آنها اطمينان كرد.
اين نظريه همچنين نشان ميدهد كه همزمان با پيشرفت و بهبود محيط ،بيشتر ساكنان مناطق فقيرنشين
به تدريج خانهها و شرايط زندگي خود را به خصوص با تشويق شدن توسط عواملي مانند ايمني و سالمت در
مدت اجارهداري و با تمديد مدت زمان اجاره بهبود ميدهند .در حالي كه مدت زمان اجارهي زمين به عنوان
يك مسئلهي مهم شناخته شد ،اما به عنوان يك شرط اساسي اوليه در اجراي يك طرح موفقيتآميز براي
بهبود وضعيت در يك منطقهي فقيرنشين در نظر گرفته نميشد .نقش دولت با توجه به نظريهي ترنر يك نقش
كوچك بود و «تنها باعث ميشد كه آرزو و ميل انسان براي داشتن خانه» بيشتر شود .در غير اين صورت
او«انسان» با انجام تالشهاي زياد ،مركزي و زنجيرهاي يا تشكيل موسساتي براي سازماندهي و كنترل شرايط
زندگي در مناطق مسكوني فقيرنشين مخالفت ميكرد(وان درلين ،1986 ،ص.)24
در نتيجهي بررسي كه من در نايروبي انجام دادم(ورلين ،)1974 ،درستي عقايد ترنر براي من ثابت شد،
من سربازها و نيروي پليس را ميديدم كه يك بازي غيرانساني و متقابل«موش و گربه» را با ساكنان غير
قانوني(بدون مجوز) انجام ميدادند .براي مثال ،در نوامبر 1970شوراي شهر نايروبي دستور خراب كردن 49
منطقهي مسكوني غيرقانوني با  40000نفر جمعيت را صادر كرد .اين كار تورم تقاضا براي خانهسازي ،كاهش
امكانات خانهسازي و استثمار بيشتر مستأجران در مناطق مسكوني باقي مانده كه تخمين زده ميشد يك سوم
جمعيت در آنجا ساكن هستند را به دنبال داشت.
از آنجايي كه پاكسازي مناطق مسكوني فقيرنشين در دههي  70به صورت گستردهاي انجام ميشد ،مقامات
اياالت متحده تخمين زدند كه دولتها ساالنه به جاي تالش بيشتر در امر خانهسازي ،بيشتر مناطق مسكوني
را كه در آنها افراد كم درآمد زندگي ميكنند را خراب ميكردند .در همين زمان ،اين مقامات اعالم كردند
كه ميزان جمعيت شهري  LDCدر دههي 70تقريب ًا به ميزان 50درصد افزايش يافته است(هوسر و سايرين،
 .)1982در نتيجه دولتها خيلي كم ميتوانستند با نيازهاي ساكنان مناطق فقيرنشين روبهرو شده و آنها را
برآورده سازند .هنگامي كه تقريب ًا نصف جمعيت  LDCتا اواخر قرن  20شهرنشين شدند ،به صورت تخميني
يك چهارم اين جمعيت به آب آشاميدني سالم دسترسي نداشته و 60درصد آنها نيز فاقد امكانات بهداشتي
الزم بودند(سيوارا ماكريشنان ،1994،ص.)3
چنين به نظر ميرسيد كه بهبود شرايط در مناطق فقيرنشين كم هزينهترين روش براي رويايي با فقر شهري
است .چرچيل( )1980هزينههاي الزم براي طرحهاي اصالحي بانك ملي را به طور متوسط 38دالر براي هر
خانوار ،در مقايسه با  1000-2000دالر  USبراي هر واحد مركزي در يك طرح مكانيابي خدماتي و بيش
از  10000دالر  USبراي يك آپارتمان يا يك مسافرخانهي كم هزينه تخمين زد .داليل ديگري نيز براي
توجيه روش اصالح شرايط در مناطق فقيرنشين بيان شده است :واكنشهاي شديد پنهان و يا واكنشهاي
تماس مشكلساز ساكنان مناطق فقيرنشين ،هزينههاي اقتصادي مربوط به عزل ساكنان اين مناطق از منابع
استخدامي و فروپاشي سيستم هاي پشتيباني اخالقي يا اجتماعي.
نتايج به دستآمده از ارزيابيهاي اوليه:
از زماني كه سازمان طرحهاي شهري بانك جهاني را ترك كردم ،به ارزيابي سه مورد از وسيعترين و
پرهزينهترين طرحهاي اصالحي در مناطق فقيرنشين كلكته ،جاكارتا و مانيال پرداختم .در حالي كه اين طرحها
اهدافي باالتر از اصالح شرايط در اين مناطق را در دنبال ميكردند ،گستردگي اين تالشها كه از طريق
هزينههاي مصرفي اين طرحها نشان داده شده است(ميليونها دالر  )USثابت ميكند كه اين طرحها در
سالهاي  1972تا  1992اين شهرها را تحت تأثير قرار داده است :كلكته428 /4 -دالر  ، USجاكارتا354/7 -
دالر  USو مانيال  280دالر .)1994 US(OED
ارزيابي اوليهي اين پروژهها نه تنها موفقيت قابل مالحظه بلكه معتبر بودن نظريهي ترنر را نيز نشان ميدهد.

گزارشهاي مربوط به ارزيابي بعدي:
با نزديك شدن به اواخر دههي  ،80امتيازات تالشهاي صورت گرفته در طرحهاي اصالحي مناطق
فقيرنشين ،شكلي ناپايدار به خود گرفتند و اين باعث شد تا عليرغم تحسين شخصي من از نظريهي ترنر نسبت
به درستي آن شك و ترديد داشته باشم( من و ترنر در سال  1984در يك كنفرانس بينالمللي دربارهي مشكالت
شهرنشيني در كشورهاي فقير ،با يكديگر همكاري داشتيم) .مشكالتي كه با آن روبرو ميشويم ممكن است در
رابطه با اين يافتهي كسيدز باشند كه اصطالح« بهبود شرايط در مناطق فقيرنشين» به ندرت در اسناد بانكي
ظاهر ميشود .مسئلهي نگران كنندهي ديگري كه وجود داشت مشكالت محيطي مداوم بود.
كي.جي.نت پروفسور بهداشت محيطي در كلكته ،گزارش داد كه آلودگي باكتريايي يكي از مشكالت جدي
بود كه در اثر نشت شبكهي فاضالب و يك سيستم آبي متناوب(نوبتي) رخ ميداد.
از ميان  Stand Pasts 8000فراهم شده توسط شهرداري كلكته ،تعداد بسياري از آنها به اين دليل كه
 25تا  35درصد از ذخيره آبي از طريق نشت لولههاي پوسيده ،منبعهاي آب عمومي و  Stand Pastsهدر
رفته بود ،بدون استفاده باقي ماندند .در مناطق شهري كه در منطقهي شهرداري واقع نبودند هيچگونه منبع
ذخيرهي آبي عمومي وجود نداشت .جمعآوري و انهدام مدفوع انساني ،زبالههاي جامد ،فضوالت گاو به جا مانده
از گلههاي چهارپايان همچنان به عنوان يكي از مسائل و مشكلساز باقي مانده بود .بر اساس اظهارات بانرژي
و چاكروورتي( ،1994صفحات  79تا  )80بعد از  40سال از گذشت دورهي مستعمراتي توسعهي سازماني با
توجه به فقر و فقدان خدماتي مانند پاكسازي خيابان يا جمعآوري پس ماندهها ،امكاناتي مانند برق و حمل و
نقل باعث سردرگمي و گسستگي افكار عمومي در همگان شد .به همين دليل آنها به اين نتيجه رسيدند كه
« به طور خالصه ،برنامهريزي در كلكته به يك برنامهريزي همه جانبه و بي كم و كاست اشاره دارد».
توماس ( ،1997ص  )88عقيده دارد ،در حالي كه برنامهي  BIPشرايط را براي تعداد زيادي از افراد بهبود
بخشيده است «،اما به طور مؤثري با مسئلهي خانهسازي برخورد نكرده است» .زيرا تنها درصد كمي از كساني
كه از اين طرح سود ميبرند در قبال خدماتي كه دريافت ميكنند پول ميپرداختند .به نظر مي رسد دولت نيز
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در سال  1986برنامهي اصالحي در باسمتي كلكته( )BLPتقريب ًا دو سوم جمعيت مناطق شهري مركزي را
بهبود داده و زندگي  3ميليون نفر را تحت تأثير قرار داد(پاگ ،1990 ،ص .)211در طول دههي 70شمار مرگ
وميرها در اثر بيماريهايي كه از آب منشأ ميگرفتند به نصف كاهش يافته و مرگ در اثر بيماري وبا نيز به
ميزان زيادي كاهش يافت.
در سال  1979برنامهي اصالحي كامپونگ جاكارتا براي  3/3ميليون نفر از ساكنان منطقه مفيد واقع شد.
اين تعداد در واقع نشان دهندهي 70درصد از جمعيت مناطق فقيرنشين است و تنها صرف هزينهاي در حدود
 118دالر  USاز سرمايهي سال  1993را در برداشت (كسيدز 1997 ،ص  ، A2ويلوريا  ، 1991 L،ص .)643
در طول  14سال به طور عملي تمام مكانهاي واجد شرايط كامپونگ در جاكارتا از اين برنامهها سود بردند.
بر اساس ارزيابيهاي انجام شده در مناطق اجرايي در مقايسه با مناطقي كه در آنها طرح KIPاجرا نميشد،
مجريان اين طرح  2بار روي برنامهي اصالحي خانهسازي سرمايهگذاري كردند(اسكابلر ،1996 ،ص  .)42طرح
 KIPهمچنين تأثير مثبتي را روي صنعتها وكارگاههاي مصالح خانهسازي ،به جاي گذاشت .در سال ،1983
دولت اندونزي جايزهي بينالمللي آقاخان را به دليل اجراي روش روش  KIDدر جاكارتا از آن خود كرد.
انجام تالشهاي مزبور در مانيال ،كه از سال  1975آغاز شدند ،بسيار پرهزينهتر از برنامههاي اجرا شده در
جاكارتا بودند( 83دالر براي هر مركز مسكوني ،در سال  1975اين مقدار  60دالر  USبود) و عمدت ًا روي
منطقهي ساحلي توندوكه در دههي  40از دريا جدا شده و احيا شده بود و داراي  200هزار نفر از ساكنان
غيرقانوني بود تمركز ميكرد .بر اساس اعالم شهرهاي  Kearو پاريس( )1983اين منطقه تا سال  1981نه
تنها از نظر خانهسازي و شرايط محيطي بلكه از لحاظ افزايش فرصتهاي شغلي توليدي ،امكانات بهداشتي و
حمل و نقل و ثبات خانوادگي و انسجام اجتماعي بيشتر نيز پيشرفت قابل توجهي را تجربه كرده بود.
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از بيان مشكالت مربوط به توسعهي خانهسازي براي ساكنان غيرقانوني عاجز بوده و يا تمايلي به اين كار ندارد.
مقامات بانك جهاني نيز ظاهراً با اين نتيجهگيري موافق بوده و سرمايهگذاري براي طرح  BIPرا در دههي
نود متوقف كردند.
در جاكارتا ،ژوئن  ،1991كمتر از 20درصد خانوارها از لولهكشي آب خانگي برخوردار شدند(كرين ،1994 ،
صفحات  73تا  .)74بر اساس يك بررسي در سال  ،1989در حدود 40درصد از جمعيت جاكارتا از آب چاه
استفاده ميكردند .اما  93درصد از چاهها كم عمق عالئمي از آلودگي به مدفوع انساني را نشان ميدادند (.بانك
جهاني ،1994 ،صفحات  129تا  .)133بيشتر رودخانهها و كانالهاي آب موجود در مناطق شهري بزرگ آلوده
هستند و نه تنها ذخاير آب بلكه مناطق پرتراكم كامپونگ را نيز تحت تأثير قرار ميدهند( ،1994 ،OEDص
.)XVII
هزينههاي بهداشتي مربوط به بيماريهاي انگلي و عفوني كه از آب منشأ ميگيرند در جاكارتا با توجه به اين
حقيقت نشان داده ميشود كه مرگ و مير در اثر اسهال به تنها صرف هزينهاي در حدود  200ميليون دالر
 USدر سال را ميطلبد .براي فرار از اين بيماريها ،يك سوم جمعيت شهر ميبايست آب مصرفي خود را از
طريق فروشندههاي آب تأمين كرده و يا هزينهي بااليي براي صرف انرژي (بيش از  50ميليون دالر ،يك درصد
از  GDPشهر) را براي جوشاندن آب اختصاص ميدادند(.بارتون و سايرين )42 ،1994 ،بر اساس گزارش
 OEDدر سال  ،1990به طور تخميني 30درصد از زبالههاي جامد جاكارتا جمع آوري نشده بودند .عالوه بر
اين ،درصد بيشتري از زباله در مناطق فقيرنشين و پرجمعيت كامپونگ نيز جمع آوري نشدند.
بيشتر زبالههاي جمعآوري شده نيز به زمينهاي باز كه هيچ كنترلي روي آنها انجام نميشد انتقال داده
شده و در آنجا انبار ميشدند كه اين امر گسترش بيماريها و آلوده شدن آبهاي زيرزميني را به دنبال داشت.
اگرچه هر فرد كامپونگي تحت تأثير برنامهي  KIPبه توالتهاي عمومي و اتاقهاي شستشو دسترسي داشت،
درصد بااليي از اين جمعيت به دليل فقدان ذخاير آب كافي و غير بهداشتي و مكان نامناسب آلوده شدند اين امر
در واقع ميتواند نشانگر هدر رفتن اين سرمايهها باشد .در نتيجه ،مصرف كنندگان اين مكانها را ترك كرده
و بسياري از افراد كامپونگ نيازمند اجراي دوبارهي طرح  KIPبودند(كسيدز ،1997 ،ص  .)3Aبا اين حال،
بدون يك برنامهريزي عملي و قابل اجرا براي پوششهاي مالي  ،كه مستلزم برخورداري از خانهي مسكوني يا
محوطه سازي بود ،امكانات موجود فاقد تعهد و دوام الزمه بودند.
افراد كامپونگي كه بيش از همه از اين برنامه سود ميبردند افرادي بودند كه وضعيت آنها از طريق
سرمايهگذاري هاي تجاري باال(توسط عوامل دولتي) تغيير پيدا كرده بود .بنابراين ،بسياري از مناطق فقيرنشين
جاكارتا « اكنون به مراكز فروش ،فضاهاي شغلي و آپارتمانهاي مرتفع و مجلل تبديل شدهاند» (فيرمن،
،1997ص  .)1037با اين حال ،طرح  KIPهنوز به هدف موردنظر خود دست نيافته بود .در واقع ،مقامات بانك
جهاني به حدي از روش KIPناراضي بودند كه ميزان اعطاي وام شهري براي آن را از ميزان  70درصد در
دههي  70به كمتر از  10درصد در دههي  90كاهش دادند (كسيدز ،1997 ،ص  .)A2اما با مراجعه به منطقهي
بزرگ مانيال( ، )MMRما با موقعيت مالمت انگيز ديگري مشابه آنچه در كلكته و جاكارتا مشاهده شد روبهرو
ميشويم .از ميان  41مورد تجهيزات بهداشتي عمومي كه در دههي  80با همكاري بانك جهاني فراهم شدند،
تنها  7مورد از آنها در سال  1992از شرايط مناسبي برخوردار بودند و در برخي موارد به تعميرات جزيي نياز
داشتند(لونا و سايرين 1994 ،صفحات  1تا  .)2ميزان آبي كه به دليل نشت لولهها و اتصاالت غير مجاز هدر
ميرفت تقريب ًا بيش از يك سوم ذخاير آبي را تشكيل ميداد ،كه اين امر نيز به نوبهي خود منجر به فشار كم

آب ،درهم ريختن و تفكيك خدمات و در برخي موارد در طغيان شديد آب ميشد.
بر اساس گزارشي از بانك جهاني(بارتون و سايرين 1994 ،صص 92تا  )94آبهاي سطحي MMRبه
وسيلهي زبالههاي انساني ،جامد و صنعتي به درجات مختلف آلوده ميشدند .ميزان زيادي از اين آلودگيها ناشي
از مديريت نادرست دفع زبالههاي جامد و وجود  1000تن زبالهي جمعآوري نشده در هر روز بود .عالوه بر اين
يكي از حقايقي كه زندگي انسان را تهديد ميكرد اين بود كه MMRاز نظر شرايط جوي يكي ازآلودهترين
مناطق جهان به شمار ميرود.
مشكالت اجرايي اصلي در طرحهاي اصالحي:
آنچه كه از اين ارزيابيها براي من حاصل شد ،نادرست بودن استفاده از طرحهاي اصالحي در مناطق
فقيرنشين نبود ،در واقع اين طرح به يك بوروكراسي انساني و قدرتمند نياز داشت تا آن را با موفقيت به مرحلهي
اجرا درآورد .اگرچه استفاده از چنين بوروكراسي در  LDCsنادر است است ،اين مسئله كه در موقعيت كمينه
اتخاذ شده توسط ترنر ميتواند در مقابل مشكالتي كه نوع ًا از روشهاي اصالحي در مناطق فقيرنشين منشأ
ميگيرند ،مقاومت كند ،يك تفكر خطرناك است.
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به دست آوردن زمين:
مناطق فقيرنشين اغلب در نواحياي كه از شرايط ناپايدار و مخاطره آميز برخوردار هستند(درههاي تنگ،
تپهها ،مناطق ساحلي و شنزار ،مناطق سيلگير) قرار دارند ،به همين دليل است كه بهبود شرايط در اين مناطق
مشكل بوده و صرف هزينههاي زيادي را ميطلبد .براي مثال دوسوم ساكنان مناطق فقيرنشين ريودو ژانيرو
دامنههاي پرشيب اطراف شهر را اشغال كردهاند ،در حالي كه اين مكانها در معرض توفان قرار دارند و بسيار
لغزنده ميباشند(بارتون و سايرين ،1994 ،ص .)10در سال 1998مقامات شهري مجبور شدند تقريب ًا يك ميليون
دالر را براي رويارويي با مشكالت ناشي از بارشهاي سنگين در آن سال هزينه كنند .چالش بهبود شرايط يك
 Favelaدر ريو بر اساس اظهارات بانك جهاني بسيار مشكل بوده و فشار اقتصادي سنگيني را روي جامعه
تحميل ميكند( مجا ،1994 ،ص .)8
در اين منطقه به نظر ميرسد كه خانهها روي يكديگر قرار گرفته و در برخي موارد مشاهده ميشود كه اين
خانهها واقع ًا روي يكديگر ساخته شدهاند .تراكم جمعيت در اين منطقه بسيار باال ميباشد .در اين منطقه هيچ
نظم و ترتيب منطقي براي خيابانبندي (جدول بندي) وجود ندارد .در واقع ،هر شخصي از يك قسمت از زمين
استفاده ميكند .نحوهي لولهكشي ،حتي لولهكشي زيرزميني به گونهاي است كه در برخي موارد حس مالكيت را
ميان اشخاص به وجود ميآورد .در اين موقعيت احقاق حق و داوري ميان طرفين درگيري توسط يك شخص
ديگر(غريبه) امري غيرممكن است.
بهبود شرايط در مناطق فقيرنشين به طور قطع مستلزم خريد و فروش زمين توسط دولت به منظور دستيابي
به اهداف اصالحي و بازسازي بناها ميباشد .اجراي چنين برنامهاي تنها صرف هزينههاي سنگين را به همراه
ندارد بلكه به نفع يك گروه ثروتمند از مالكين زمين خواهد بود .تعيين حد و مرز زمينها اگرچه صرف هزينهي
سنگيني را ميطلبد و از نظر اجرايي بسيار مشكل ميباشد اما امري امكانپذير است .در نتيجه ،بانك جهاني از
انجام اين كار نااميد شده است( پاگ ،1990 ،ص  .)113با اين وجود سازمان شهرداري كوريتيبا ،در برزيل ،از
اين روش به منظور فراهم كردن مسكن براي  17000خانوار كم درآمد در نزديكي امكانات حمل و نقل جديد
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استفاده كرده است(رابينويچ و ليتمن ،1993 ،ص.)18
روش ديگري نيز كه كاربرد دارد ،اصالح برنامهي مالياتي(شناسايي اموالي كه ماليات به آنها تعلق نميگيرد)،
داراييها و درآمدها ميباشد .بر اساس اظهارات استرسمن و بالنت  1994اگر اين روش در مانيال ،اجرا ميشد
فراهم كردن زمين الزم براي خانهسازي نه تنها صرف هزينهي كمتري را در برداشت بلكه امكان دسترسي
به اين زمينها نيز بيشتر ميشد .با اين حال ،فساد مالي در ميان عوامل اجرايي مانيال بايد كاهش مييافت.
اين فساد در تباه سازي ياد آور اين ادعاي رئيس جمهوري است كه درآن تمام منطقهي مانيال به عنوان يك
منطقهي زمين شهري اصالحي اعالم شد و به اين ترتيب بود كه قيمت زمينهايي كه براي بهبود شرايط
برنامهريزي شده بودند درحد قيمتهاي فروش رايج تثبيت شد( اين قيمتها در آگهيهاي روزنامهي اصالحي
اعالم ميشدند) .ازآنجايي كه فروش اين مناطق به قيمتهاي با تورم باال در دههي  80ادامه پيدا كرد ،دولت
نميتوانست كمك زيادي را براي بهبود شرايط در مانيال داشته باشد .به عبارت ديگر سنگاپور ميتوانست قيمت
زمينها را تثبيت كرده و به اين ترتيب زمين الزم براي برنامههاي خانه سازي عمومي را به دست آورد( لي و
سايرين ،1993 ،ص .)97
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اجاره زمين:
مسئلهي مالكيت در مناطق فقيرنشين مسئلهي بسيار پيچيدهاي ميباشد و به ندرت اتفاق ميافتد كه ساكنان
اين مناطق به طور همزمان هم از مالكيت خانهها و هم از مالكيت زميني كه در آن خانهسازيكردهاند برخوردار
باشند .در حالي كه بسياري از ساكنان ممكن است به صورت تصادفي و بدون مجوز يك زمين خالي را تصرف
كرده باشند ،برخي اوقات اين ساكنان به عنوان مهاجمان هدفدار يا سازمانهاي غير رسمي در نظر گرفته
ميشوند كه با صاحبان زمين همكاري دارند(آمارال  ،1994 ،ص .)85در هر حال ،آنها ممكن است صاحب خانه
يا اتاقهايي باشند و يا خانههاي اجارهاي را اداره كنند كه ا ز آنها غفلت شده و يا حتي توسط كساني مجهز
شده باشند كه بدون اجازهي مقامات محلي اين كار را انجام دادهاند.
از آنجايي كه مسئلهي مالكيت زمين در مناطق فقيرنشين ممكن است مسئلهي مبهمي باشد ممكن است
درگيري شديدي ميان ساكنان اين مناطق براي به دست آوردن كنترل اين زمينها و به دست آوردن حق
فروش يا اجارهي اتاقهاي كرايهاي رخ دهد( آمارال ،1994 ،ص .)85در شهرهاي برزيل ،اين درگيريها اغلب
به تالشهاي صورت گرفته براي كنترل اجتماعهاي غيرقانوني و ديگر فعاليتهاي خرابكارانه نسبت داده
ميشوند .در مانيال اين مشكالت زماني رخ ميدهد كه نيروي پليس نميتواند از تهاجم بدون مجوز ساكنان به
زمينهايي كه به صورت موقت و براي اهداف اصالحي توسط اشخاص ذينفع برنامهريزي شدهاند جلوگيري
كند(ويلوريا و سايرين ،1998 ،بخش چهارم).
به دليل مشكالت مربوط به طي مراحل ثبت زمين بانك جهاني با بيان اين مسئله كه« بايد تا جايي كه تقاضا
اجازه ميدهد به پيش برويم» اين شرط«ثبت زمين» را از مجموعهي اصالحات زيربنايي حذف كرد(كسيدز،
 ،1997ص  .)29با اين حال ،تا زماني كه مسئلهي مالكيت زمين مشخص نشود ،مجبور كردن ساكنان به
پرداخت پول در ازاي خدمات عمومي كه براي آنها فراهم ميشود و كارهايي كه براي بهبود زندگي آنان انجام
ميشود كار دشواري خواهد بود .در سال  1996دوراند السرو با انجام يك بررسي دربارهي تجربهي بانك جهاني
در اصالح شرايط مناطق فقيرنشين چنين نتيجه گرفت كه(ص )10اجارهداري مطمئن و تنها راهي است كه
ميتوان از آن براي جلوگيري از اخراج ساكنان از يك منطقهي مسكوني مجهز و جديد استفاده كرد و كاربرد
اين روش براي پوشش زيربناها و تأمين هزينهها مربوط به تحويل خدمات ضروري ميباشد.
شركتهاي رسمي تنها زماني ميتوانند از قدرت و نفوذ الزم براي انعقاد قرارداد با ساكنان برخوردار شوند
كه آنها را با طرح مسائلي مانند از دست دادن اموال و يا اخراج از منطقه تهديد كنند .براي مثال ،در تونس
قراردادهاي بازپرداخت منعقد شده با ساكنان زمين تا زماني كه در تأييد عنوان زمينها درنگ ميشد هيچ
اعتباري نداشته و قابل استفاده نبودند (كسيدز ،1997 ،ص .)27عدم امكان اجارهي زمين در برزيل مسئلهي

تثبیت در محل:
براي اينكه هزينههاي مربوط به بهبود شرايط در مناطق فقيرنشين پايين نگه داشته شود ،عوامل توسعه
گاهي تشكيل زيربناهايي با استانداردهاي پايين را پيشنهاد ميكنند .بنابراين ،پيمانكاران ترجيح ميدهند كه
روي كيفيت ساختار به خصوص هنگامي كه ترتيب قراردادي به صورت ناقص بوده و نظارت كافي روي آن
اعمال نميشود تأكيد نكنند .در نتيجه امكانات موجود نيز به سرعت روبه زوال ميروند .به طور عمده به دليل
مشكالت مربوط به ثبات امكانات ،سازمان ارزيابي اجرايي تعداد كمي( 47درصد) از طرحهاي شهري بانك
جهاني را به صورت طرحهايي پايدار و مداوم شناسايي كرد(،OED، a1994ص.)19
در حالي كه داليل بسياري براي عدم ثبات طرحهاي اصالحي در مناطق فقيرنشين وجود دارد ،به نظر
ميرسد مشكالت مربوط به چگونگي فراهم كردن پشتوانهي ملي براي اين طرحها مهمترين مسئلهاي است
كه بايد در نظر گرفته شود .تقريب ًا در همه جا ،اين سياستمداران هستند كه به جاي تأكيد كافي روي پوشش
هزينهها مشتاق خدمات عمومي مجاني يا رايگان هستند .عالوه بر اين ،يافتن منابع مالي بيروني براي گسترش
آب شهري و سيستمهاي فاضالب ،توسط ادارات از رويارويي با مشكالت اجرايي و سياسي مربوط به افزايش
درآمدهاي ضروري براي حفظ ثبات آسانتر ميباشد(.اسرائيل ،1992 ،ص .)87
در اجراي برنامهي  KIPدر اندونزي ،از وصول مستقيم هزينهها از اشخاص ذينفع خودداري ميشد زيرا
مسئولين عقيده داشتند اشخاص فقير نبايد پولي در ازاي اين خدمات بپردازند چرا كه اين امكانات قب ً
ال به صورت
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بهبود شرايط در مناطق فقيرنشين را با مشكل مواجه ساخت زيرا در آنجا اخراج ساكنان از منطقه تقريب ًا
غيرممكن است .در نتيجه بر اساس تجربهي بهبود شرايط در اماكن فقيرنشين در  Favelasريو ،صورت
حسابها پرداخت نميشوند ،اتصاالت غيرقانوني و غير مجاز ظهور ميكردند و امنيت و ثبات در منطقه بيش از
اين كه به عنوان يك قانون در نظر گرفته شوند يك امر استثنايي به شمار ميرفتند( مجا  ،1994 ،ص .)7
در رابطه با برنامهي  ،KIPتحقيقات  )1994 OED(bنشان داد در حالي كه ساكنان از اين شرايط سود
ميبردند ،در صورتي كه اموال آنان از امنيت بيشتري برخوردار ميبود بيشتر ميتوانستند از زندگي خود لذت
ببرند .در طي دههي  ،80تنها  3تا  4درصد از خانوارهاي ساكن كامپونگ ميتوانستند وام بانكي دريافت
كنند .در نتيجه ،در بيشتر برنامههاي اخير  ،KIDاين مسئله به عنوان يك اصل در نظر گرفته ميشد .با اين
حال ،بر اساس اظهارات استرويك و سايرين( ،1990صص  ،)372-373فرآيند رسمي ثبت مالكيت زمين بايد
صرف هزينه و زمان كمتري را شامل ميشد .فردي كه به صورت شخصي به توسعه زمين خود ميپردازد بايد
 34مرحله را در طول مدت  6تا  12ماه البته با استفاده از روندهاي غيرقانوني در البهالي اين مراحل براي به
دست آوردن زمين طي ميكرد( سرور  ،1996 ،صفحات  .)27-26ازآنجايي كه تنها 37درصد از صاحبان زمين
از سند مالكيت زمين برخوردار بودند ،تعداد كمي از خريداران مسكن در اندونزي در مقايسه با رقباي خود در
كشورهايي مانند فيليپين ،مالزي ،تايلند و  Jordanميتوانند از زمينهاي خود به عنوان وثيقهاي براي دريافت
وام و توسعهي درآمدهاي خود استفاده كنند .به اين ترتيب آنها فرصتهاي بيشتري براي پوشش هزينه
توسط دولت فراهم ميكنند.
پرواضح است كه فساد عوامل دولتي در اندونزي ،به عبارت ديگر روند كند استفاده از اشياء گرانقيمت و
سهام بانك جهاني براي ثبت مالكيت زمين و تعيين نادرست مجموعه مالياتهاي مالي و دادن حق تقدم به
كارمندان دولت و پرسنل نظامي براي دريافت وام از داليل عمدهي اين مشكالت به شمار ميروند( استرويك
و سايرين ،1990 ،ص  .)292سرور( ،1996ص  )28اعمال خرابكارانهاي مانند سرقت زمين ،امروزه بسيار شايع
بوده و اين فساد و تباهي « كاهش شديد منابع قابل دسترس براي توسعهي شهري را به دنبال داشته است».
به دليل كاهش مالياتهاي مالي و توسعهي زمين در اوايل دههي نود ،در حدود يك سوم تا يك دوم از كل
ناحيهي دروني و اطراف جاكارتا تحت مجوز توسعهي زمين براي اهداف معامالتي زمين مناسب تشخيص داده
شدند( فيرمن،1997 ،ص .)1040
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مجاني در اختيار طبقههاي متوسط و باال قرار گرفته بودند(ويلوريا ،1991 ،ص .)641
در جاكارتا نيز تنها نيمي از ارزش تخمين زده شده براي مالياتهاي مالي  8درصد از حق الزحمههاي
بهداشتي و  1درصد از كارمزدهاي گردشگري و تفريحي جمعآوري شدند(سرور .)1996 ،تا زماني كه افراد
ثروتمند از پرداخت پول در ازاي خدمات فراهم شده خودداري ميكنند چگونه ميتوان از افراد فقير و ناتوان پولي
دريافت كرد؟ اين از يك طرف به اين معناست كه سرمايهگذاريهاي انجام شده روي طرح  KIDاز پايداري
و قابليت احياي مجدد برخوردار نيستند و از طرف ديگر به اين معناست كه اين سرمايهگذاريها «ممكن است
ثروتهاي بادآوردهاي را براي فروشندههاي ثروتمند زمين در اندونزي ،به همراه داشته باشند( ،1994 OED،b
ص .) xixبا وجود چنان فساد وسيعي ميان عوامل دولتي(دزدي 100ميليون دالر  USتوسط شهردار جاكارتا
بين سالهاي  1988تا  ،)1993تالش براي افزايش وصول هزينهها و درآمد محلي بينتيجه خواهد بود( سرور،
 ،1996ص)35
در اغلب اوقات گفته ميشود كه هر چه تالش دولت براي افزايش وصول هزينهها در طرحهاي اصالحي
مناطق فقيرنشين بيشتر شود ،احتمال اعيان پروري نيز بيشتر ميشود .با اين حال اعيان پروري ممكن است
در نتيجهي عوامل ديگر رخدهد .همچنان كه شرايط يك زمين بهتر ميشود ،ارزش آن نيز باالتر ميرود.
بررسي طرح  BIPكلكته در سال  1981نشان داد ميزان اجرا در مناطق  busteeاصالح شده پيشرفته
با يك ميانگين  43درصدي افزايش يافته است(عليرغم كنترل رسمي روي قيمت اجارهها) ،اين مقدار در
 busteeبازسازي نشده16 ،درصد است( گوپتا ،1987 ،صص  102تا  .)206در حالي كه حدود 10درصد از
ساكنان  busteeكلكته ازطريق طرح  BIPاز منطقه بيرون شدند ،تقريب ًا  50درصد از ساكنان غير قانوني
دهلي كه مجبور شدند در بخشهاي حومهي شهر ساكن شوند« به صورت غير قانوني اسناد مالكيت خود را به
خانوارهاي ثروتمند( با درآمد باال) فروختند»(پاگ ،1990 ،ص .)182
اگر چه برخي از كمكهاي مالي دولت براي پوشش هزينههاي حفظ ثبات در طرحهاي اصالحي مناطق
فقيرنشين ممكن است مناسب و كافي باشند ،اما دولت نميتواند از مسئوليت رويارويي با نياز براي ساخت و
ساز بر اساس مطرح كردن اصل« نه صرف هزينه و نه اجراي طرحي شانه خالي كند .استفاده از پرداخت يارانه
بايد به حدي باشد تا بتوان يك بخش مسئول ذينفع ،يك نمايندگي قانونگذاري ذينفع و يك سيستم تدريجي
كيفري و يك روند ماليم براي حل اختالفات به وجود آورد( واتسون و جاناتان  ،1995 ،ص .)18
در نهايت دولت بايد پرداخت هزينهها را به افراد تحميل كند .براي مثال ،در طرح مكانيابي و خدماتي
مدارس در سال  ،1986هنگامي كه اخراج افراد در موارد جدي از بازپررداختهاي عقب افتاده انجام ميشد،
پرداخت اين هزينهها توسط افراد به بيش از  96درصد رسيد(پاگ ،1990 ،ص  .)244از طرف ديگر ،در شهرهاي
هندوستان ،جايي كه ساكنان مناطق فقيرنشين به صورت قانوني در مقابل اخراج از منطقه حمايت ميشدند،
ثابت شده كه دريافت اين هزينهها از مردم امري غيرممكن است .ازآنجايي كه ساكنان مناطق فقيرنشين
ترجيح ميدهند فقير باقي بمانند ،دولت ممكن است گسترش امكانات درآمدزا به منظور تشويق مردم براي
پرداخت هزينهها را امري ضروري تشخيص دهد .دولت سنگاپور ،هنگ كنگ و مالزي در ميان ديگر دولتها،
در رابطه با فراهم كردن فرصتهاي شغلي درآمدزا براي فروشندگان دورهگرد و افرادي كه در بخشهاي غير
رسمي مشغول هستند ،توانايي زيادي از خود نشان دادهاند( ام سي جي و يونگ .)1997 ،گسترش استفاده از
خانههاي اجارهاي در طرحهاي خدماتي مكانيابي در ماالوي ميتواند مهمترين دليل موفقيت اين منطقه در
طرحهاي خانهسازي باشد ( وان درلين ،1986 ،صص 76و.)77
پرواضح است كه فراهم كردن موقعيتهاي شغلي درآمدزا در طرحهاي خدماتي مكانيابي آسانتر است ،به
ك توسط ساكنان ،كنار
اين ترتيب كه قطعهاي از زمين براي ساختن اتاقهاي كرايهاي يا اقدام به كارهاي كوچ 
گذاشته ميشود .اما در مناطق فقيرنشين كه كلبهها( معمو ًال در اندازههاي زيربنايي  4×6ساخته ميشوند در
مانيال بسيار كوچك ساخته شدهاند ،امكان انجام اين كارها وجود ندارد .با اينحال در طرحهاي اصالحي بانك
جهاني با اجاره دادن زمين« تخمين زده ميشود كه  70تا  90درصد از هزينهي يك طرح اصالحي ميتواند

مستقيم ًا از افراد و خانوارهاي ذينفع وصول شود»(ويلوريا و سايرين ،1998،بخش .)5براي مثال در موراكو و
تونس خانوارهايي كه از طرحهاي اصالحي بانك جهاني سود ميبردند ،با ميل و رغبت به ازاي خدمات فراهم
شده پول پرداخت ميكردند و اشتياق آنان به حدي بود كه ارزشهاي مالي واقعي در مناطق مورد نظر اين
طرحها به بيش از 400درصد افزايش يافت .متأسفانه از آنجايي كه دولتهاي ساحلي نميتوانستند مالياتهاي
كافي را جمعآوري كنند ،اين طرحها به عنوان طرحهايي ناپايدار ارزيابي شدند(.كسيدز ،1997 ،ص  .)A4دولت
موراكو به جاي رويارويي با اين موقعيت ،تصميم گرفت تا به عنوان يك سياست ملي اجراي طرحهاي اصالحي
در مناطق فقيرنشين را متوقف كند .تجربهي ايالت نالدي سابق ،در گابرون و بوتسوانا ،اين گونه بود كه ساكنان
در صورتي كه امنيت و سالمت آنان در طول مدت اجاره تأمين ميشد ،آنها نيز هزينههاي پرداختي منطقي را
براي زمينههاي معين و مطمئن پرداخت ميكردند( پاتس ،1994 ،ص .)218در همين زمان ،براي تأمين سالمت
و امنيت ساكنان در مدت اجاره ،در تمام طرحها بايد فضاي كافي براي نوع چاه مستراحي كه از نظر متخصصان
بهداشت مناسب بود اختصاص داده ميشد.
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همكاري جامعه
بدون حمايت اساسي جامعه و پيش قدم شدن افراد ،اصالح مناطق فقيرنشين ،اگر غيرممكن نباشد ،امري
بسيار دشوار خواهد بود .همكاري جامعه مخصوص ًا براي حل مسائل اجارهداري ،كمك متقابل ،مكانيابي دوباره،
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تعيين غرامت با پاداش ،نوع يا كيفيت خدمات ،هزينهها ،جمعآوري ماليات يا اجاره و فراهم كردن نيازمنديها،
ضروري ميباشد.
با اين حال اغلب ،تقسيمات اقتصادي و اجتماعي عميقي وجود دارند كه مانع از همكاري مؤثر جامعه
ميشوند .بيسوادي ساكنان مناطق فقيرنشين اين تقسيمات را پيچيدهتر ساخته و ناامني سياسي و مشكالت
اقتصادي نيز اين پيچيدگي را شدت ميبخشد .سياستمداران نيز به جاي اين كه اين تنشهاي اجتماعي را كه
از همكاري جامعه جلوگيري ميكنند را اصالح كنند ،اغلب ترجيح ميدهند شرايط اين مناطق را ناديده گرفته
و يا از اين شرايط به نفع خود استفاده كنند.
در حالي كه بانك جهاني اهميت همكاري جامعه در اجراي طرحهاي اصالحي را تشخيص داده است،
مشكالت مربوط به اجراي اين طرحها را نيز شناسايي كرده است .در سومين طرح اجرايي در كلكته(كلكته
 )IIIكه در سال  1983آغاز شد ،بانك يك سيستم ارتباط مالي را معرفي كرد كه با استفاده از آن شهرداريها
ميتوانستند وجه الزم براي سرمايهگذاري را بر اساس توانايي خود در باال بردن هزينه براي اجرا و حفظ
سرمايهگذاريهاي تخميني پيشين دولت به دست ميآوردند .متأسفانه تقسيمات سياسي در بنگال غربي ،همراه
با كاهش رشد اقتصاد منطقهاي و مخالفت سياسي با پراكندگي منطقهاي باعث شدند تا اين طرح بسيار كمرنگ
جلوه كند(.بانرژي و چاكروورتي ،1994 ،ص .)79طرح كلكته  ،IIIبايد متوقف ميشد زيرا جريان اعطاي وام
به شهرداريها روند بسيار كندي را دنبال ميكرد .مهمتر از همه اين كه ،اين طرح به عنوان يك طرح ناپايدار
و نامطلوب ارزيابي شد .با اين حال ،از آنجايي كه اين واحدهاي مخصوص  KIPبراي كمك به مديريت در
اجراي اين طرح پايهگذاري شدند .در جاكارتا واحدهاي خاص هرگز به صورت كامل و همهجانبه توسط عوامل
دولتي شناخته نشدند ،آنها به طور وسيع تكميل اين پروژهها را متوقف كردند .در نتيجه ،آنها هرگز هيچ گونه
واحد اجرايي را براي ادامهي تالشهاي مربوط به بازسازي مناطق فقيرنشين توسعه ندادند،OED)، b1994 .
ص.)32
اهميت همكاري جامعه در مانيال با توجه به امكانات بهداشتي عمومي كه دولت به كمك بانك جهاني فراهم
كرده است بيشتر براي ما آشكار ميشود (لونا و سايرين .)1994،در حالي كه سازمانها معمو ًال به واسطهي
مالحظات بهداشتي به افراد اجازه ميدهند تا بدون پرداخت پول يا اثبات سكونت فرد در محل از امكانات
بهداشتي عمومي استفاده كنند ،اما ظاهراً آنها نميتوانند از هدر رفتن آب و يا خراب شدن يا سرقت اين امكانات
توسط افراد جلوگيري كنند .در اين موارد ،معمو ًال اين ساكنان موقتي يا رهگذران عبوري هستند كه مقصر
شناخته ميشوند .با اين حال ،بدون شناسايي اين عوامل به نظر ميرسد كه هيچ راهي براي تشخيص افراد عابر
از ساكنان واجد شرايط يا نظارت بر اعمال آنها وجود ندارد .در هر حال ،روند قانوني در مانيال به حدي نامنظم
و به هم ريخته بوده كه مسئولين ذخاير آبي اين منطقه نميتوانستند مصرف كنندگان بيمسئوليت و غير قانوني
را از منطقه اخراج كنند( اسرائيل ،1992 ،ص .)57
لونا و سايرين( ،1994ص  97تا  )98در گزارش خود به بانك از اين طرح كه مسئوليت مواظبت از امكانات
بهداشتي عمومي بايد به خود مصرف كنندگان سپرده شود حمايت كرده و معتقد بودند كه بايد به افراد اجازه
داده شود تا از ميان خود يك تيم مديريتي را انتخاب كنند .در اين برنامه دولت افسران اجرايي را ملزم به رعايت
آييننامه ،نظارت و رسيدگي مالي ميدانست .با اين حال اين مقامات ميدانستند كه برخورداري از يك موقعيت
بهداشتي و منابع آبي تا زماني كه هر يك از ساكنان از امكانات بهداشتي مشخص و خصوصي خود برخوردار
نباشند امكانپذير نخواهد بود .البته ،اين راه حل ،مستلزم تأمين بهداشت ساكنان در مدت اجارهداري توسعهي
اقتصادي و همكاري افراد جامعه ميباشند.
اهميت استقبال جامعه از طرحهاي اصالحي به خصوص در يكي از طرحهاي توسعهي شهري بانك جهاني
در هندوستان ،يعني طرح ماديا پراوش ،براي ما آشكار ميشود(كسيدز ،1997 ،ص .)21در اين طرح ،امكانات
بهداشتي فراهم شده نتوانستند تا حد زيادي رضايت مردم را حاصل كنند زيرا عرضهي اين امكانات پايينتر
از سطح تقاضا بود .در نتيجه ،عوامل مسئول عالقهي چنداني به اين طرح نشان ندادند .كاربرد مؤثر اين

عنصر(استقبال جامعه از طرحها) تنها زماني اتفاق ميافتد كه جوامع يا  NGOبه ميزان زيادي در اين
تصميمگيريها دخالت داشته باشند.
با اين حال ،روشهاي گوناگوني براي تشويق جوامع به شركت در اصالح شرايط مناطق فقيرنشين وجود
دارد كه البته حمايت كافي دولت را ميطلبد .با اين حال ،روشهايي كه مؤثر واقع ميشوند ،معمو ًال روشهايي
پيچيده و دشوار بوده و نسبت به عقايد عمومي از حساسيت بااليي برخوردار هستند .در يكي از طرحهاي
بانك جهاني در ريودوژانيرو شركت آب ،ميزان آب الزم را تنها در صورتي براي خانوارها تأمين ميكرد كه
اين گروهها( تحت عنوان مالكين مشترك ناميده ميشدند) نسبت به فراهم كردن و ثبات اين امكانات متعهد
شوند(مجا،1994،ص .)10روش ديگري كه در لوساكا و شهرهاي ديگر آزمايش شد سيستم كنتوري مسدود
كننده است كه در آن آب به صورت گروهي براي خانوارها فراهم ميشد اما در صورتي كه يكي از خانوارها
نميتوانست هزينهي الزم را پرداخت كند آب براي تمام گروه قطع ميشد(وان درلين ،1986 ،ص  )130در
اوگاندا انتخاب جوامع براي اجراي طرحهاي بهداشتي و تقسيم منابع آبي بر اساس ميل و اشتياق آنها براي
شركت در جمع آوري هزينههاي اجرايي وحفظ ثبات به مدت يك سال و سازماندهي گروههاي مصرف كنندهي
آب صورت ميگيرد(كسيدز ،1997 ،ص ) A21
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نتيجهگيري
من(ورلين) نميخواهم اين مقاله را بدون تأكيد روي اين مسئله كه من نيز با بدگماني ترنر نسبت به
فعاليتهاي دولتي موافق هستم به پايان ببرم .در كتاب«اقتصاددان»( ،)1995در يك مقاله نشان داده شده
است كه تا چه حد قيمتهاي مالي باال(با يك زيربناي مربع شكل كه هزينههاي مالي تجاري آن حدوداً سه
برابر هزينهي موارد مشابه در نيويورك است) و وضعيت بد مناطق فقيرنشين در بمبئي به اشتباهات دولت از
جمله محدود كردن شديد ميزان مالكيت زمينهاي شهري به صورت قانوني ،كنترل ميزان اجارهها و بازگذاشتن
كارخانهها و شركتهاي ورشكسته مربوط ميشود.
با اين حال ،من با نوشتهي هرناندو دوسوتو( )1989كه نشان ميدهد چگونه توليد متقابل دولت پرو ،تا قبل از
دههي نود ،با شمار ساكنان غير قانوني ليما و كارآفرينان كوچك مطابقت دارد ،بيشتر موافق هستم .با اين حال،
پيام او نياز به حاكميت كمتر دولت نيست بلكه نياز به يك حاكميت بهتر را نشان ميدهد .دولتي كه توانايي و
قابليت رويارويي با شرايط وحشتناك زندگي در ليما را داشته باشد .تأكيد دوسوتو روي اهميت يك حاكميت مؤثر
و مسئول پيامي متفاوت از آنچه كه اخيراً در آثار نوشته شده دربارهي گسترش شهرنشيني يافت ميشود را به ما
ارائه ميدهد .نقش دولت امروز اين گونه بيان ميشود :به نظر ميرسد نقش مناسب دولت كاهش دخالتهاي
مستقيم و اجازه دادن به افراد فقير شهر است تا راه حلهايي را كه ميتوانند به روشهاي قديمي خود اجرا كنند
شناسايي كرده و براي بهبود زندگي خود به كار برند(چوگيل ،1994 ،ص.)944
حتي اگر ما با اين نظر واندرلين كه« سيستمهاي غيرقانوني در گذشته بيش از هر سيستم رسمي و قانوني با
استقبال مردم مواجه شدهاند» موافق باشيم ،سه روشي كه او بيان ميكند(روش تخريب كلي ،روش غير قانوني
عمومي و نمونهاي تقليدي از سيستم غير قانوني) هرگز نميتواند جانشين يك برنامهريزي شهري صحيح و نيز
مديريت عمومي شوند .با اين حال ،اصالح شرايط در مناطق فقيرنشين همچنان به عنوان يك هدف با ارزش
باقي ميماند .اما بيان اين كه با رسمي كردن سيستمهاي غيرقانوني و بدون غلبه بر مشكالتي كه از چنين
سيستمي ناشي مي شوند ما ميتوانيم به اين هدف دست يابيم به طور قطع تنها يك افسانه خواهد بود .اين
نتيجهگيري را من در تابستان  1995هنگامي كه رسم ًا يك طرح اصالحي در كلمبو و سريالنكا را براي بانك
جهاني بررسي كردم به دست آوردم .در اين پروژه هدف اين بود تا از طريق فراهم كردن خدمات اساسي و
فرصتهاي شغلي درآمدزا شرايط زندگي را براي حدود  100000نفر در مناطق كمدرآمد بهبود بخشند همان
طور كه من مشاهده كردم ،اين طرح شامل اهداف متناقض زير بود:
 -1در اين پروژه تا بينظمي و جابهجايي به حداقل خود برسد ،اما هزينههاي الزم براي پوشش صددرصدي
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اجرا و هزينههاي مربوط به حفظ ثبات خدمات به طور كامل از افراد ذينفع وصول ميشد.
 -2در حالي كه حقوق طرفين در اجارهداري يا اسناد مالكيت بايد توسط طرفين ارائه ميشدند ،هيچ پافشاري
واضحي مبني بر اين كه تنها افرادي كه توانايي دارند و داوطلبانه براي اجاره پول پرداخت ميكنند مشمول اين
قانون هستند وجود نداشت .بر اساس اطالعاتي كه من از طرحهاي اصالحي مشابه در بانك جهاني به دست
آورده بودم به مسئولين بانك اعالم كردم ،كساني كه مسئوليت اين طرح را به عهده ميگيرند بايد به صورت
كامل با روشها و جريمههاي مربوط به وصول هزينههاي دريافتي و مراحل اجرايي آشنايي داشته باشند .اگر
قرار بود از واحدهاي بهداشتي عمومي استفاده شود(اين مسئله قطعي نبود) اين واحدها بايد توسط خود مصرف
كنندگان اداره ميشدند و به آنها اجازه داده ميشد تا دربارهي محل و كيفيت خدمات تصميم گرفته و از ميان
خود يك گروه مديريتي را انتخاب ميكردند .اما در اينجا افسران اجرايي ملزم به رعايت آييننامه و نظارت
و رسيدگي مالي هستند( در اينجا من از پيشنهادات لونا و سايرين(  )1994دربارهي طرح مانيال كه قب ً
ال ذكر
شدند نيز استفاده كردم).
متأسفانه معمو ًال ترجيح داده ميشود از چنين مسائل پيچيدهاي مانند اجاره زمين ،وصول هزينهها و مسئوليت
جامعه خودداري شود .علت اين امر اين است كه عوامل توسعه تحت فشار قرار ميگيرند تا روند اجاره به تأخير
نيفتاده و اجراي پروژههاي جديد هر چه زودتر آغاز شود .به كمك دعوت دو تن از اعضاي بانك جهاني كه
اخيراً گروه هدفدار فقر شهري( )PTGرا تشكيل دادهاند ،من فرصتي به دست آوردم تا نتيجهاي را كه در
سال 1995در گفتگويي دربارهي فقر شهري و امكانات زندگي واشنگتن ،دي سي 25 ،تا  26مارس  ،1998به
دست آورده بودم را دوباره مورد بررسي قرار دهم .در اين گفتگو من توانستم دو نكتهي مهم را از مشاهدات
خود استخراج كنم:
-1از لحاظ نظري ،كاركنان بانك جهاني اهميت اجاره دادن زمين به عنوان يك شرط اوليهي اساسي براي
موفقيت در يك طرح اصالحي را تشخيص دادند.گاتوني(مدير گروه  )UPTGدر مقاله خود در سال 1998
عنوان كرد كه نيمي از طرحهاي شهري بانك جهاني امكان اجاره دادن زمين را به صورت رسمي و بسياري
از موارد ديگر ،de facto ،و حقوق مربوط به مالكيت زمين را به صورت غير رسمي فراهم ساختند .او به اين
نكته اشاره كرد كه اجاره دادن زمين(ص) 2يك مسئلهي ضروري است كه افراد فقير را به «شهرونداني فعال،
ارباب رجوعهايي خوشرو كه به شهرداري ماليات ميپردازند و افرادي كه وجود آنها براي برخورداري از يك
نيروي كاري خالق ضروري ميباشد» تبديل ميكند.
-2با اين حال ،مناسبترين توجيه براي تأكيد روي اهميت روشنسازي مسائل اجاره داري و امنيت در مدت
اجاره توسط استفان مايو( و سپس اقتصاددان بانك جهاني) در مقالهاي در سال (1993ص  )10ارائه شد« :فقدان
امنيت در مدت اجارهداري يكي از بزرگترين موانعي است كه از بسيج شدن داوطلبانهي مردم براي خانه
سازي جلوگيري ميكند» .او در ادامه ميگويد(ص  )15در حالي كه ميزان وام ساليانهاي كه بانك جهاني براي
طرحهاي شهرداري در نظر ميگيرد در سالهاي اخير به يك تا دو بيليون دالر  USميرسد ،در كشورهاي در
حال توسعه سرمايهگذاري ساليانه براي ساخت و ساز توسط بخش خصوصي حداقل  100برابر اين مقدار بوده
است .در نتيجه اگر بتوان بخش مالي خصوصي را تجهيز كرد ،اين بخش سرمايههاي بيشتري را در مقايسه با
تمام وامهاي فراهم شده توسط عوامل بينالمللي ،فراهم خواهد ساخت.
 -3در عمل كاركنان بانك جهاني به جاي اهميت دادن به مسئلهي اجارهي زمين بيشتر به توسعهي
زيربناهاي موجود در طرحهاي اصالحي شهري اهميت داده و اين كار را مقدم بر هر مسئلهاي ميداند .در
بازبيني كه من از  42طرح شهري در حال آماده سازي انجام دادم ،دريافتم كه تنها در  6يا  7مورد از اين طرحها
روي مسئلهي قاعدهمند كردن مسئلهي اجارهي زمين تأكيد شده بود.
اين بيميلي آنان نسبت به تقدم مسئلهي اجارهي زمين در يك بازبيني از  30مورد بررسي ملي كه بين
سالهاي  1992تا  1995توسط بانك جهاني و ديگر عوامل گوناگون اياالت متحده انجام شدند مورد خطاب
قرار گرفته است «:امور مربوط به قاعدهمندي در يك مقياس وسيع به ندرت مورد توجه قرار گرفتهاند»(دوراند
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السرو ،1996 ،ص .) ixاز آنجايي كه  260پروژهي شهري بانك جهاني در  65كشور اعتراف كردهاند كه
از سال  1972مسئلهي اجارهي زمين را ناديده گرفتهاند ،ميتوان علت عدم موفقيت آنان در بهبود شرايط
شهرنشيني در بيشتر اين كشورها را به وضوح درك كرد .بازبيني من از بررسيهاي انجام شده روي پروژهي
بانك جهاني و صحبت با كاركنان بانك باعث شده تا من داليل زير را براي عدم تأكيد آنان روي مسئلهي
اجارهي زمين و مقدم دانستن زيربناها مطرح كنيم:
 )1كشورها اغلب به دليل مسائلي مانند استخدام و مالحظات شغلي بيشتر ترجيح ميدهند تا به جاي
سرمايهگذاري روي مسئلهي اجارهي زمين بيشتر روي توسعهي زيربناها سرمايهگذاري كنند.
 )2كارهاي فيزيكي تنها مرحلهي از برنامهريزي هستند كه در آنها تخمين هزينههاي تكميلي آسانتر بوده
و عالوه بر اين نظارت بر روي انجام اين كارها آسانتر ميباشد.
 )3تعهد دادن براي كمك كردن به افراد فقير به ندرت قبل از آغاز سرمايهگذاريهاي زيربنايي انجام ميشود.
مراحل ضروري براي اجارهي زمين در طرحهاي اصالحي مناطق فقيرنشين در گفتگويي ميان ويلوريا ،ويليامز
و ديوير مطرح شدهاند .اين مراحل عبارتند از:
 -1انتخاب مكان مناسب  -2به دست آوردن زمين از طريق فروش مذاكرهاي ،بخشش زمين ،مبادله يا سلب
مالكيت از افراد ديگر  -3تعيين خانوارهاي مجاز(قانوني) براي مشخص كردن سهم آنها  -4مشخص كردن
نوع ساختارهاي مناسب  -5حمايت از حقوق مالكان و مستأجران  -6تنظيم قراردادهاي اجارهها  -7تعيين و
صرف هزينه براي خدمات مكانيابي و نقشه كشي  -8تهيه كمكهاي مالي  -9مطرح كردن نحوهي وصول
پول از افراد ذينفع و مسئوليت آنان براي حفظ ثبات خدمات فراهم شده.
ويلوريا و سايرين( )1998روي اهميت ارائهي دقيق اين مراحل براي دولـتهاي محلي و سازمانهاي
اجتماعي به طريقي كه بتوان اختيارات  Viableرا ذكر كرد و به راحتي انتخاب كرد ،تأكيد ميكنند .بررسي
اين مراحل ممكن است نشان دهد كه فراهم كردن امكانات الزم براي اجارهي زمين براي ساكنان مناطق
فقيرنشين خارج از توان اكثر دولتها در كشورهاي فقيرنشين است .با اين حال تجربهي شهرداري شهر گواتماال
در دههي  80براي اصالح شرايط زندگي ساكنان غيرقانوني منطقهي ال مزكوينال به كمك صندوق بانك
جهاني( فراهم شده از طريق گروه  UPTGامكانپذير بودن اين كار را نشان داد .از آنجايي كه در اين جوامع
اصرار زيادي روي برقراري امنيت در دورهي اجارهي زمين دارند سازمانهاي اجتماعي تأسيس شده و اهداي
زمين و همدردي افراد مهم جامعه نيز براي كمك به اين طرحها فراخوانده شدند:
ياري افراد واجدالشرايط ،با يك اشتياق داوطلبانه براي همكاري مستقيم با جوامع از داليل موفقيت اين
طرح به شمار ميرود(بانك جهاني ،b1998 ،ص )3در كلمبيا ،از طرف ديگر ،پروژهي سال  1978براي بهبود
استانداردهاي زندگي براي مناطق فقيرنشين در  23جامعهي متوسط ،به عنوان « يك شكست ماللت انگيز»
شناخته شد ،زيرا در اين طرح بيشتر روي فعاليتهايي تمركز شده بود كه انجام آنها آسانتر بوده -به خصوص
كارهاي فيزيكي -و عالوه بر اين تعيين هماهنگي و تناسب خدمات ،توسعهي سازمانهاي اجتماعي و قاعدهمند
كردن اجارهي زمين نيز براي آنها آسانتر باشد(.بانك جهاني ،1998 a،ص .)2
بر اساس اين تجربه(بر اساس فعاليت  UPTGبانك جهاني و مديران اجرايي سعي دارند تا با به دست
آوردن يك امتياز از دولت ژاپن اسناد مالكيت زمين در مناطق اشغال شدهي غير قانوني را نظم بخشيده
وتوسعهي جامعه را بيش از ديگر اهداف تقويت كنند.
با توجه به اين موارد و ديگر موارد بررسي شده ،ميتوان علت مخالفت ترنر نسبت به مالكيتهاي مشتركان
ن قيمت وواحدهاي فرعي را درك كرد (براي اطالعات بيشتر به نوشتهي ترنر ،1996 ،ص  319مراجعه
گرا 
كنيد) .با اينحال ،درك مخالفت او نسبت به راه حلهاي ساختمانسازي تجاري(فروشي) و ايالتي هنوز هم براي
من مشكل است .به عبارت ديگر ،به علت داليل پيشنهاد شده در اين مقاله ،من وجود يك موسسهي اجرايي
قوي براي ترتيب دومسئلهي « آغاز توسعه از سطوح پايينتر» و « آغاز توسعه از سطوح باالتر» را ضروري
ميدانم (.اين مسئله ظاهراً با نظريهي ترنر تناقض دارد).
توجه :برخي از مطالب ارائه شده در بخشهاي پراكنده اين مقاله ،در كتاب نويسنده(ورلين )1998 ،به صورت
يك جا در يك فصل جمعآوري شدهاند.
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