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مقدمه مترجم :يادداشت حاضر كه از وبﻼگي اينترنتي ترجمه شده ،به بحث و بررسيِ نظامِ برنامهريزي در اتحاد شوروي ميپردازد .از آنجا كه
پيرامون نحوهي برنامهريزي شهري و منطقهاي در اتحاد شوروي منابعِ محدودي به زبان فارسي وجود دارد كه از يك يا دو كتاب و دو يا سه مقاله،
آن هم به شكلي نه چندان مناسب ،فراتر نميرود ،ترجمهي اين دو پست وبﻼگي را كه نويسندهاش هم مشخص نيست ،مفيد و خواندني يافتم.
اميدوارم بتوانم در آيندهاي نزديك مقاﻻت تحليلي و مبسوطتري را در اين حوزه ترجمه كنم.
بخش يكم :تجربهي دورهي اوليهي شوروي
با ظهور جامعهاي كه خود را وقف اجرايِ اصول ماركسيستي كردهبود ،ايجاد نظامي شهري كه بازتاب اين ايدهها باشد ،وظيفهي بسيار بزرگي
تلقي ميشد .نوشتههاي ماركسيستي كه از آنها براي آگاهييافتن از انگارههاي برنامهريزي شهري استفاده ميشدند ،رهنمودهاي روشن اندكي
در اين زمينه در اختيار ميگذاشت كه چگونه بايد الگويِ شهرِ سوسياليستي را ساخت؛ اين امر به تنوع گستردهاي از تفسيرها و شكلگيريِ چند
مكتبِ فكريِ رقيب انجاميد .اين مباحثات در سالهاي اوليهي اتحاد شوروي به طرح نظراتي انجاميدند كه همگي در پايه و اساسِ برنامهريزي
سوسياليستي تلفيق و در ساير كشورها به كار بسته شدند.
انقﻼب دگرگوني بزرگي را در همهي حوزههاي جامعه و بهويژه سپهر شهري ايجاد كرده بود .ويژگيِ اين دوره اوليهي پساانقﻼبي ،پذير ِ
ش
فوتوريسمِ روسي و تشويق به گفتوگو بين عناصر مختلف جامعه براي تدوين طرحِ برنامهريزي شهر سوسياليستي بود .شرايط زندگيِ بسياري از
مردم پس از جنگهاي پيدرپي و طوﻻني تحملناپذير و دولت به لحاظ مالي ضعيف بود و توان كمي براي پيشبرد بسياري از اصﻼحات داشت.
براي فهم بهتر موقعيت دشوارحكومت ،ضروري است تاريخچهي برنامهريزي در امپراتوري روسيه و نحوهي تاثيرگذاريِ آن را بر شرايط
انقﻼب بررسي كنيم .سنت برنامهريزي در امپراتوري روسيه اساساً بر نيروهاي نظامي متمركز بود؛ از آنجا كه روسيه پاسداري سرزمين وسيعي را
برعهده داشت ،همواره منابع خود را براي حفاظت از پادگانهايش در بخشهاي دورافتادهي امپراتوري صرف ميكرد .مصالح ساختماني نامرغوب
بودند و فناوري حملونقل وجود نداشت و رويهمرفته ،الويتدهي به منافعِ سلطنتي در برابر برنامهريزي شهري وضعيت نامساعد زيستي در
شهرها را توضيح ميداد.
در روسيه پساانقﻼبي ،دولت مجبور بود با ميراث ناديدهگرفتهشدنِ الويتهايِ برنامهريزي ،صنايعِ خطرناك براي محيطزيست ،زاغهها،
سكونتگاههايِ پرجمعيت و نبود امكانات رفاهي و فضاي باز دستوپنجه نرم كند .بسياري از شرايط شهري كه در شهرهاي روسيه يافت ميشد،
مشابه همان شرايطي بود كه انگلس در منچستر توصيفشان كرده بود و پيروزيِ انقﻼب را در روسيه توضيح ميدهد .يكي از نخستين اقدامات
حكومت ،مصادرهي عمارتهاي ثروتمندان و تقسيم آن ميان بسياري از ساكنانِ تهيدستتر بود .اين اقدام بدين سبب مهم است كه تعهد
حكومت به رفعِ نابرابري تاريخي در برنامهريزي فضاي عمومي و پسگرفتنِ فضاي شهري به سود منافع جمعي را اثبات ميكرد.

بسياري از طرحهاي پيشنهادي براي برنامهريزي شهريِ سوسياليستي ،در شرايطي كه تأمين معاش مردم رنجكشيده فوريت داشت و بودجهي
اندكي هم در اختيار حكومت بود ،گسترده بود و قابليت اجرايي نداشت .شوروشوق ناشي از پيروزي انقﻼب ،ميتواند بينشهاي شهري بزرگ
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شهرگراها ) (Urbanistsو شهرگريزها ) (De-urbanistsرا توضيح دهد ،اما بعيد بود كه دولت بتواند چنين طرحهاي بزرگي را در آن زمان دنبال
كند.
در ميان برنامهريزان شوروي اجماعي وجود داشت مبني بر اينكه خود سرمايهداري به شيوهي تصادفي به رشد شهري ميانجامد ،و اين روند
شرايط نامساعد زيستي را پديد ميآورد .از اين جهت ،شهر سوسياليستي به شدت بيشتري به برنامهريزي تكيه داشت و اهداف كلياش را بهمثابه
ايجاد يك حسِ اجتماع ) (Sense of Communityقويتر درنظر ميگرفت  .مهمترين مكاتبِ فكرياي كه در اين دورهي اوليه ،گفتمانِ رسم ِ
ي
شوروي را در تسلط خود داشتند ،شهرگرايان و شهرگريزان بودند .براي ايدئولوژيِ ماركسيستي ،دستيابي به توزيعِ برابرِ جمعيت در سراسر
گسترهي كشور بسيار مهم و حياتي بود و تفاوت در تفسير آن تعيينكننده به شمار ميآمد .شهرگرايان پيشنهاد ميكردند كه مردم در شهرها و با
بهرهگيري از ساختمانهاي بلند متمركز شوند ،حال آنكه شهرگريزان معتقد بودند كه پراكندهساختنِ مردم به صورتي يكنواختتر در نواحيِ
روستايي و در سكونتگاههايي كوچك كارآمدتر خواهد بود .برخﻼف برنامهريزيِ شهري در نظام سرمايهداري كه ميكوشد گذشته را ارج نهد،
نگاه برنامهريزيِ سوسياليستي به آينده است و اين ديدگاه ميتواند علت ارائهي طرحهايِ بزرگ دههي  1920را توضيح دهد و با سير حركت
كليِ آن دوره مطابقت دارد.
يكي از تجربههايِ اوليهي اتحاد شوروي در برنامهريزي شهري طرح شهر خطي ) (Linear cityميليوتين است .اگرچه اين طرح به عنوان
معيارِ برنامهريزي شهري پذيرفته نشد ،اما تجربهيِ مهمي را در برنامهريزي نشان ميدهد .كتاب ميلوتين با عنوان شهر سوسياليستي ،با توجه به
ايدئولوژي ماركسيستي ،روابط اجتماعي و عمليبودن اقتصادي طرحها ،زمينهاي را براي ]تهيه[ طرح جامعِ شهر فراهم آورد.
طرحِ پيشنهاديِ ميليوتين متمركز بود بر فرآيند ايجاد آنچه او هستههاي سكونتي ) (Living Cellsميناميد؛ آپارتمانهاي كوچكي كه به
انبوههاي از خدمات جمعي متكي و قرار بود فرآيند گذار به زندگي اشتراكي را پيش ببرَند .بهعﻼوه ،اين طرح شامل اقدامات ﻻزم براي نزديك هم
قراردادنِ محل سكونت و محل كار ،دور كردن كشاورزي و صنعت از محل سكونت ،سامانههايِ حملونقلِ بهبوديافته و احداث شهرها در نزديكي
مواد اوليه بود .توجهي كه به آلودگي زيستمحيطي شده بود ،در آن دوره نامتعارف به حساب ميآمد اما يكي از بخشهاي مهمِ طرحِ ميليوتين
اين بود كه بر ايجاد كمربندهاي سبز ) (Green beltsو خلقِ فضايِ سبز ) (Green spaceبيشتر توجه داشت .ايدهي شهر خطي بر پايهي خط
تجميعي ) (Assembly lineبود كه در اين مفهوم درك ميشد كه هر كس فاصله برابري از همهي آن چيزهايي كه بدان نيازمند است داشته
باشد و يك جريان هميشگي به سوي شهر حفظ شود .طرحِ فولگوگراد ) (Volgogradكاربست مستقيمِ طرحِ شهر خطي است .در مدت كوتاهي،
ايدههاي ميليوتين براي مصالحِ ساختماني ارزانقيمت جايگزين ،كمربندهاي سبز و پهنهبنديِ نواحيِ مختلف شهر پذيرفته شدند .اين ايدهها در
دورهي پس از جنگ هنگامي كه مقامات شوروي براي الهامگيري به مباحثات دهه  1920بازگشتند ،دوباره رواج يافت.
ارزشِ تﻼشهاي اوليهي ميليوتين به منظور پيريزيِ شالودهاي براي برنامهريزيِ را نميتوان كم اهميت جلوه داد .حسِ نوآوريِ مشخصي در
شرايط نامساعد اقتصادي وجود داشت تا شهرهايي كارآمد از نظر اقتصادي ايجاد شود و به دغدغههايِ اجتماعي و محيطي پاسخ دهد .رواجِ
دوبارهي طرحهايِ ميليوتين مدتها پس از مرگاش در ديگر كشورهاي سوسياليستي و نيز استفادهي گسترده از كمربندهاي سبز در برنامهريزي
شهريِ كاپيتاليستيِ معاصر ،به قابليت خﻼقانهي سوسياليسم اعتبار ميبخشد.
حكومت شوروي تا دههي  1930الگوي خود را از برنامهريزي شهري ارائه كرد كه در آن ايدههايي از مكاتب فكريِ گوناگون گنجانده شده
بودند .با وجود پيشرفتهايي كه طرحهاي ميليوتين وعده ميداد ،اين طرحها تا هنگام جنگ جهاني و در خﻼل آن ناديده گرفته شدند .اين امر
دﻻئل زيادي دارد ،اما با درنظرگرفتنِ لزومِ صنعتيسازي ،حكومت نيازِ عاجلي داشت كه مباحث پيرامونِ برنامهريزي شهري را به پايان رساند] [١و
خود را براي آنچه پيشِ روياش قرار داشت آماده سازد .با اين همه ،سهم مهمِ ميليوتين در برنامهريزي سوسياليستي برجاي ماند و تاثير وي در
ساختنِ شهرهاي سوسياليستي كه در بلوك شرق به رويكرد مسلط تبديل شد ،تعيينكننده است.
بخش دوم :عصر طﻼييِ برنامهريزيِ سوسياليستي
شوروي در سالهاي پس از جنگ ،بهرغم ويرانيهايي كه به سبب اشغالِ نازيها متحمل شده بود ،شاهد تغييري در جهتگيري دوباره به
برنامهريزي بود .وخامت بحرانِ مسكن اين ضرورت را ايجاب ميكرد كه برنامهريزان راهحلي فوري را در اولويت قرار دهند .پاسخ حكومت به اين
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قضيه ،تصويب قطعنامههايِ متوالي در دههي  1950بود كه هدفشان تمركززدايي از نظارت بر برنامهريزي و واگذاري آن به سطوح محلي
حكومتي بود .در طي جنگ ،بنگاههايي كه در برابر حكومت قدرت نسبي به دست آورده بودند ،تمايلي به از دست دادن آن نداشتند و اين اختﻼف
به نبرد قدرت بين اين بنگاهها و حكومت انجاميد .حكومت مركزي متوجه شد كه واگذاري قدرت به شوراهاي محلي ،كارآمدترين شيوه براي حل
بحران است و از اينرو به حكومتهاي محلي فشار آورد تا آن شوراها را قدرتمند سازند و بودجه بيشتري نيز در اختيارشان گذاشت تا بحران را
از اين طريق حل كنند ،با اين همه ﻻزم شد كه حكومت چند فرمان صادر كند تا در دهههاي  1950و  1960به اين مهم دست يابد .در اينجا
ﻻزم است بر محدوديتهاي بودجهي وضع شده براي برنامهريزي و تاثير اين محدوديتها در توانايي خﻼقانهي حكومت براي حل بحران مسكن
با اندك بودجهي موجود تاكيد كنيم.
با اين پيشزمينه در مورد تمركززدايي و بهبود مشاركت محلي در برنامهريزي ،بحث دربارهي نظر حكومت در قبال زمين مفيد است .سياست
ارضيِ حكومت شوروي را هميلتون در شهر سوسياليستي ) (1979به صورت زير ترسيم ميكند» :زمين ديگر كاﻻيي براي مبادله يا
سرمايهگذاريِ سودآور به شمار نميآمد و جايگاه يك داراييِ اجتماعي را كه در خدمت منفعت ملي است به خود گرفت« .اتحاد شوروي ارزش
زمين را در چارچوب نظريهي ماركسيستيِ ارزش برآورد ميكرد و در نتيجه آن را منبعي محدود ميديد كه نفع يا اجارهبهايي ندارد .برنامهريزان
سوسياليست ميپنداشتند كه همه مردم در نيازهاي اساسيشان با يكديگر برابرند و سرمايهگذاري اجتماعي نيز اين الگو را نشان ميداد .توماس
راينر در برنامهريزي و تصميمگيري ِ در شهر شوروي توضيح ميدهد كه ميزان اجارهبها تنها  5%از درآمد فرد را شامل ميشد ،تسهيﻼت تفريحي
بسيار پيشرفته بودند ،نسبت پزشك و معلم به جمعيت بيشتر از آمريكا و اروپاي غربي بود و خدمات رفاهيِ رايگان به عنوان بخشي از طرح جامع
شهري همهجا در دسترس قرار داشتند .با اينكه نبايد تجربه شوروي در اين دوره را آرمانشهري پنداشت ،اما دستآوردهاي اين دوره بيسابقه
بود و ارتقاء چشمگيري در استانداردهاي زيستي ايجاد كرد.
در همين هنگام الكسي گوتنُف در راسِ گروهي از برنامهريزانِ برجسته ،اثرِ پيشگامِ شهر كمونيستيِ آرماني را در دههي  1960منتشر كرد.
نكتهي قابلتوجه در خصوص محتوايِ پژوهشِ يادشده اين بود كه بازگشت به بسياري از ايدههايِ مطرح در دههي  1920در آن مشهود است.
گوتنف با بسط ايدهي زندگي اشتراكيِ ميليوتين ،ايجاد خردمنطقه )] (Micro-districtميكرورايون ) [(Micro- rayonرا پيشنهاد كرد؛ اين
خردمنطقهها قرار بود تمام امكانات رفاهيِ ﻻزم اجتماع را در فواصلي پياده] [٢دربرداشته باشند و به جمعيتي حداكثر ده هزار نفره خدمات بدهند.
حكومت بر اين عقيده بود كه مسكن كافي خصيصهي جداييناپذيرِ سوسياليسم است ،و هر چند برنامههاي صنعتيسازيِ سريع و سالهاي

جنگ متعاقب آن ،اين خصيصه را بهمنزلهي يك اولويت ناديده گرفت ،ولي اين مسئله همواره در گفتمان حزبي وجود داشت .ديمايو در »مسكن
شهري در شوروي :مسائل و سياستگذاريها« ،موضع حكومت را در اينمورد قيد ميكند» :قانونِ بنيادي اقتصاد سوسياليستي عبارتست از
برآورده ساختنِ نيازهاي مادي و فرهنگي كارگران  ...به همين دليل بسيار مهم است كه همه كارگران مسكن خوب و مطمئني در اختيار داشته
باشند كه بتوانند در آن كار و استراحت كنند و نسل جوانتر را در بهترين شرايط ممكن به بار آورند« .حكومت مركزي با اذعان به استمرارِ بحرانِ
مسكن ،از برنامهي مسكن خود به عنوان يك وظيفهي بزرگ سوسياليسم پشتيباني ميكرد؛ خروشچف قصد داشت  15ميليون آپارتمان بسازد و
متعاقبا با افزايشِ  83%در بودجهي برنامهريزان ،اين برنامه را تضمين كرد .هر برنامه هفتساله افزايش دوبرابريِ مسكن را تخمين ميزد .گوتنف
با ديگر رويكردها همعقيده نبود ،چرا كه مهاجرت هميشگي به شهرها را درك كرده بود و به جايِ بهرهگيري از شكلهايِ شهريِ بديل
) ،(Alternative urban formsپيشنهاد برنامهريزي براي آن ميداد .حومههايِ شهريِ آمريكا ) (American suburbsعموما به عنوان
مكانهايي مﻼلتآور و كسالتبار كه اجتماع و برهمكنشهاي اجتماعي را تضعيف ميكنند مسخره ميشدند .حكومت ضمن موافقت ايدههايِ
گوتنُف را از قبيلِ تمركززدايي ،بلندمرتبهسازي ،خردمنطقهها و استفاده از مصالح پيشساخته مشتاقانه پذيرفت.
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زماني كه كمبود مسكن حل شد ،حكومت توجه خود را به از ميانبرداشتنِ جدايي بين شهر و روستا معطوف كرد .يكپارچگي برنامهريزي
شهري و منطقهاي ،مولفهي كليدي در اين سياستگذاري به شمار ميآمد .هدف حومههاي شهري در شهر سوسياليستي ،اگر بتوان آنها را چنين
نام نهاد ،تركيب شهر و روستا به روشي متضاد با الگوي سرمايهداري بود .بِيتر در »شهر شوروي :آرمان و واقعيت« ،مشخصهي حومههاي شهري
شوروي را اينگونه توضيح ميدهد كه آنها اغلبِ اوقات ميزبان شركتهاي خاصي بودند كه به شهر ارتباط داشتند .حومههاي شهري به مثابه
چادر اكسيژن ) (oxygen tentنيز تلقي ميشدند و مشتمل بر جنگلها] ،زمينهاي[ كشاورزي و تسهيﻼت تفريحي بودند .عﻼوه بر اين ،بِيتر به
سامانهي حملونقلي هم به دو شيوهي حائز اهميت اشاره ميكند .وي نخست به ميانگينِ نسبتاً كوتاه سفر روزمره براي سكنه در سراسر شوروي
اشاره ميكند كه چيزي مابين  20تا  45دقيقه بود و دوم اينكه او انسجام سامانهي حملونقليِ شوروي را در تضاد با بينظميِ شهرهاي
سرمايهداري ميبيند كه در آنها حملونقل فقط در ساعات شلوغي واقعا كارآمد است .تاثير برنامهريزي را ميتوان در اينجا در دسترسي برابرِ
همه شهروندان به حومههاي شهري نشان داد كه در حقيقت اهداف برابريخواهانهي ابتكارات برنامهريزي در شهر سوسياليستي را برجسته
ميسازد.
تفاوت بين حومههاي شهري در شهر سوسياليستي و شهر سرمايهداري در اين مورد نمايانتر ميشود؛ در حالي كه حومههاي شهري در شهر
سرمايهداري ثروتمندان را از آلودگيِ مركز شهر دور نگه ميدارد ،اين حومهها در شهر سوسياليستي براي بهرهمندي همگان مهيا شدهاند.
حومههاي شهري به گونهاي هدفگذاري شده بودند كه براي ساكنان شهر به آساني قابلدسترسي و در واقع براي آنهايي كه در نواحيِ مركزيِ
شهر سكونت داشتند ،پيوندي به طبيعت باشد .ايجاد و ارتقا امكانات رفاهي ،پاركها و مناطقِ حفاظتشدهي جنگلي اين هدف را تائيد ميكنند و
افزون بر اين ،ايجاد بنگاهها و به كارگيري يك سامانهي بسيار كارآمد حملونقلي خصوصيت دسترسي آسان به اين حومههاي شهري را تسهيل
ميكرد.
مولفهي پاياني و بسيار مهمِ برنامهريزي سوسياليستي ،تمركز آن بر توسعهي جامعه با پيوندي مستحكم با محيطزيست بود .شهرسازي
) (building citiesبه قصد اشغالِ فضايِ بيشتر ،همانگونه كه در نمونهي حومههاي شهري آمريكا مشاهده ميشود ،تاثير بيشتري بر
محيطزيست داشت ]چرا كه[ در آن به راههايِ بيشتري نياز بود و ميبايست جنگلها را به كلي از بين ميبردند تا فضايي براي حومههاي
شهري مهيا شود؛ حومههايي كه در آنها طبيعت بعداً به صورت تصنعي بازسازي ميشدند .ايجاد خُردمنطقههايي با ساختمانهاي كوتاه و بلند،
بخشي از ايده اين بود كه اثر بسيار محدودشدهتر بر محيطزيست به درصد بيشتري از فضاي سبز ،اين امكان را فراهم ميكند كه محيط شهري
فراگير شود .مطالعات راينر ) (1979و بِيتر ) (1980نسبت بزرگتر فضايِ سبز در شهرهاي شوروي را در قياس با شهرهاي آمريكا تائيد ميكند.
متخصصانِ شوروي عليه گسترش استفاده از خودرو با يكديگر اتفاقنظر داشتند و اين امر نه به خاطر ناتواني در توليد خودرو بلكه افزون بر آن
بازتابي از يك سياستگذاري زيستمحيطي براي پرهيز از آلودهسازي بود و برخﻼف شهرهاي امريكايي فضايي كه قرار بود صرف پاركينگ و
راههاي عريضتر شود ،حال ميتوانست براي پارك و فضاهايِ باز و سبز به كارگرفته شود.
هدف واقعي برنامهريزي سوسياليستي اين بود كه با بازگشت به هدف اجتماع ،از حسِ اجتماعيت در هر خردمنطقه و در هر ساختمان بهره
گيرد و برنامهريزان از اين طريق افرادي را با زمينههاي قوميتي و سطوحِ اشتغالي گوناگون در يك ساختمان قرار ميدادند تا آشنايي و برقراري
ارتباط ميان اين افراد را تشويق كنند؛ هر چند كه محدود نمودنِ اندازهي خردمنطقه يقينا به محليسازي و تشويق به آشنايي و برقراري ارتباط
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كمك ميكرد .برخﻼف شهرهاي سرمايهداري كه در آنها خدمات و كاﻻهايِ مصرفي عمدتا در مركز قرار گرفتهاند ،شهرهاي سوسياليستي
ارزش خاصي براي توزيعِ يكدست آنها در سرتاسر شهر قائلاند و با درنظرگرفتنِ سامانهي حملونقلي و مسافت كوتاه پيادهروي ،و وجود همه
نوع امكانات رفاهي در يك خردمنطقه ،اين نحوهي توزيع به خوبي با طرحِ جامعِ شهر سوسياليستي كه هدفش برآوردنِ تقاضاهاي مردمي بود
جور درميآمد.
الگوي برنامهريزياي كه در طي اين دوره در شوروي رشد و بسط يافت ،با كاربرد گستردهاي در كشورهاي ديگر جهان روبهرو شد و به
مباحثات پرشور و حرارتي درون حلقههاي دانشگاهي پيرامون ماهيت نظامِ برنامهريزي سوسياليستي انجاميد.
فرنچ ) (1979و ديگران به اين نتيجه رسيدند كه الگوي نوينِ برنامهريزي در بلوك سوسياليستي درواقع يك گرايشِ متمايز و مستقل را
پايهگذاري كرده كه درخورِ مطالعه و بررسي است .با اين جمعبندي است كه ميتوان مطالعه و بررسي برنامهريزي سوسياليستي را در خط سير
برنامهريزياي قرار داد كه هدفش را تعلق به بخشي از سنت دموكراتيك تعريف ميكند و ماهيتاً با مشاركت مردمي بيش از كنترل استبدادي
سازگار است .مرورِ گسترشِ ابتكارات عملي درخصوص رفاه اجتماعي و تﻼشها جهت تمركزدايي ،هر دو ،مثالهايي قاطعاند از اينكه چگونه
برنامهريزي سوسياليستي بديلِ سازندهاي را بهجاي نظامِ برنامهريزي سرمايهداري پيشنهاد ميدهد.

* مقاله حاضر با عنوان  The Socialist City: Experiments in Public Welfareاز وبسايت زير ترجمه شده است:
https://slightlyreal.wordpress.com/2011/12/23/the-socialist-city-in-the-eastern-bloc-experimentsin-public-welfare/
https://slightlyreal.wordpress.com/2012/01/10/the-socialist-city-experiments-in-publicwelfare/
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