
  نقدھا ونظرھا: شھری  )راھبردی( طرح استراتژيک –بخش سوم        

  شھری نی نظری وتفاوتھای طرح جامعامبم اين نوشته کوشش نموديم باختصاردربخش اول ودو         

ھم چنانکه  .دھيم مورد توجه قرار )پ!ن  استراتژيک (شھری راھبردی طرحرا با ) کِمپرينسيو پ!ن(

  رخیچنانکه ب ، )پ!ناستراتژيک ( راھبردی  نه طرح و )کمپرنسيو پ!ن (  نه طرح جامع م!حظه شد ،

 توسعه ھرمرحله از يا -اجتماعیجھان شمول وقابل تعميم برای ھروضعيت پديده ھای علمی ، ، دارند ميپن

 ه جامعچون برنامه ريزی شھری موسوم ب. نبوده ونيستند  -مبتنی بربازار ھای اقتصاددر ء حتیوتحول

  از ، ی است کهبانی نظری مربوط به دوره خاصی ازانکشاف سرمايه داری انحصارمازنظر )ُکنِپرنسيو(

سرمايه داری  ھای حاکم بر اقتصادانگارھای  که دورانیتا اوايل دھه ھفتاد ، يادر گذشته ي!دیماوايل سده 

 )راھبردی (استراتـژيک  رنامه ريزیبھمان صورت ب .، رواج داشتن بود ينزيَ کِ  -ورديسمُف تفکربر نیتمب

 نئوتوسعه اقتصادی  ھای وگاه تحميل نسخه طبه موازات بس که ،ینئوليبرال شھرسازیء ءشھری نسخه

ک کشف علمی وقابل تعميم برای ھروضعيت اجتماعی  ، نيزي مدآسطح جھان مطرح شده وبميدان ليبرالی در

   .نبود 

 ،در ی تاريخی ھا وضعيت ميان اين تفاوت اھميت جسته نمودنبر، وھله نخست درھدف دراين نوشته      

دراين رابطه ی ئپرداختن  به بحث ھا "مشخصا نھدف ما اين ،بنا بر .برنامه ريزی است ف اھداانتخاب 

ھا درجھت حمايت ازمشارکت ھمه جانبه مردم درتصميم گيري اراده سياسی دراين زمينه ھا ھنگاميکه:  است

 ،نموده عمل ن، مبتنی برپژوھشھای وسيع وھمه جانبه وضع موجودع!وه بران  .ھم نيستراانچنان که بايد ف

  ،"اوG. خصلت يابی نميکنيم ه ھا رادپديھای موجود واقعيت هبرپاي ،را محورقرارنداده اساسی مردم  مطالبات

 و  توھمات ،ان بجای"ثانيآھا لحاظ نميشوند وبرنامه ريزی تعيين کننده در زويژگيھای ساختاریبسياری ا

ليشه رت کبصو ، اقتباس ميکنيمازجوامع ديگر را انچه ی مطالبات مردم را گرفته ،جا ، ف کليشه ایا ھدا

  . بھره نميبريم -! ونه بيشتر حدی که ميتوانند قابل استفاده باشنددر انھم - ديگرانتجربه واقع ازباقی مانده ودر

بگونه ای  مطرح اند ، برنامه ريزی شھری زمينه، که دريدیه ھای کلژکاربرد وا ما جامعهدر امروزه      

درھر  .ميرسدبنظرھم ريخته بکلی مخدوش ودر"بعضا» مفھوم« و» واژه«ن تفاوت ميارواج يافته اند ، که 



کاربرد مورد به گونه ای که نيت از انھم. بکارگرفته ميشوند» یراھبرد «و» جامع« واژه ھای اموری 

  "راھبردی ءطرح جامع"طرح جامع جديد تھران :  نمونهء مشخص بعنوان ! نيست روشنندان چبحث 

طرح «جامع وسپسبرد واژه رکاازرض اگرغ .مخدوش بنظر ميرسد  مفھوم انکه  درحالی .ناميده ميشود 

که در واقع  "استراتژيک "ويا "راھبردی"اينصورت است ، در »پ!نکمپرنسيو  « مترادف با» جامع 

ون اين يکی بصورت چ. مکمل قبلی مطرح شود  نميتواند بصورت ، ميباشد »يک پ!ناستراتژ«تقليدی از 

استراتژيک شھری  طرحاگر ،بنابراين .ان بميدان امد ونه مکمل قبلی  گزاردنروبرای کنا جايگزين

مسبوق به سابقه انھا ، چنين است ، دراينصورت  مفھومطرح جامع باشد ، که بادرنظرگرفتن  نجايگزي

» جامع«طرح مورد بحث يا : يعنی ! د بود بنوعی بصورت جمع اضداد خواھ  "امع راھبردیج"عبارت 

مسبوق به  »مفھوم « واژه ھای فوق در حدکه ،  صورتیالبته در.  ونه ھردو باھم   »بردیراھ« است ويا 

 در شان ھای فوق مسبوق به مفھوم رايجافزودن واژه رغرض ازاگاما   .باشند شده گرفتهسابقه شان بکار

واژه بدون رعايت مفھوم  ين دووسيع ا بردبه سبب کار(  !چنين به نظر ميرسد "، که ظاھرانباشد   غرب

 "پسوندطرحھايشان ازدر ،  ازعلی اباد وقياس اباد گرفته  تا تھران چنانکه ھمه شھرھا کوچک بزرگ ، انھا

  کاربرد،  طرحھر پرداخت ھایيروسا ، ھدف ھا ءطرحاينصورت دردر ).استفاده ميکنند " جامع راھبردی

  ، مشھود باشد نئوليبرالھا ، بايد" اين عناوين درحد واژه ونه مفھوم مسبوق به سابقه شان درغرب ومشخصا

 (  راھبردی درباره طرح جامعهرايج درات توضيح اغلببه  ھنگامی که چون !نيست  ، متاسفانه که

  .  مواجه ميشويم  ، نئو ليبرال " نظريات"به اصط!ح  با همتاسفاننمائيم ، ميتوجه  )استراتزيک

     Gباشيم هداشت نبايدبيشتری ن مفاھيم وارداتی ھستند ، انتظاراي درجامعه ما چون: ميتوان گفت " احتما !

واژه راھبری  بسادگی - عنوانی توخالی است » واقع« که جامعيت ان در  - که به طرح جامع يعنی ھمينطور

به پايدار ، مشارکتی وغيره ھم  ، : د روز نظير د ، بتدريج ميتوان شاھد افزودن پسوندھای ديگر مُ افزوده ش

   !باشيم " با پسوندھای ديگری  "بعدا و راھبردی "فع! طرح  جامع جديد "

ھرچند که برنامه ريزی استراتژيک شھری وبرنامه  : اوری است اين استکه نکته ديگری که Gزم بياد      

 مارکت لو ءبرنامه ريزی يعنی( نظری اند مبنیيک  دارایھردو اقتصادی نئوليبرالنسخه ھای يزی ور



 در ی اقتصاد زمينهنئوليبرالی درھای برداشتدر ینظر بحرانپيش امدن ،  بادرسالھای اخير،  .) يکال ژ

  .ميباشيم نئوليبرالی یاقتصاد ھایونسخه سياست شاھد نقد وسيعء  ،نيافته ه وتوسعهتوسعه يافت ،جوامع ءھمه

اين نسخه  باG پيدا کردن دستاثردر ، که درکشورخودمان ھمچنين ھم، بويژه درکشورھای توسعه نيافته

،  ء اين سياست ھاشاھد نقد ، هزيان ھای بسياری شددچار - مستقيم وياغيرمستقيم – درجھان اقتصادی ھای

اما  . داردعزيزان ه جای قدردانی بسيار ازاين البت که . ھستيمکشورپژوھش  واھل اننظر  صاحب توسط 

 دررابطه بابحث حاضرخاصه عام وبطور »برنامه ريزی توسعه « مقوله مشخص ،نقد زمينهدر ، مقابل در

 ھای نظرظھارا با ،انچنان که بايد -شھری اتژيکاسترجامع ويا  طرح ھای - »برنامه ريزی شھری  «

 اقتصادزمينه درکه عمومی  یھا بميزان نقدگزھراين نقدھا ! مواجه نيستيم  ،چندانی» مشخص ومستند«

 ، به برنامه ريزی شھری قدھای مربوط، نوسعهحال تخاصه درکشورھای در ، نبوده وسياست ارائه ميشود

امريکائی شده گران اروپائی و پژوھشازره ای پاو Gتين امريکائیتا اندازه ای منحصربه صاحب نظران 

  ؟! دراين زمينه مواجه ايم »خودی«نظربا کمترين نقد واظھار"، تقريباتاسف باری درکشورما بگونه .است 

 ما با پشت سرکشوردر "فرضا !تامل است  قابل ، بگونه ھشدار دھنده ای ، جھات واقعيتی که ازبسياری

 ،انق!ب پس ازگذشت سی سال از ، یغربسلطه جويانه گرايشھای  گيری ممتد بااردن انق!بی بزرگ ودرذگ

 علمی روز ت اوردبعنوان اخرين دس !"وياسھوا"، حال عمداليبرالھا ، تحفه نئو  طرح استراتژيک شھری

قابل تامل  : بايد گفتچنانکه ، . ح ميگردد مطر!  شان ومشاورين برخی مسئولين اجرائیتوسط انھم ؟ !  دنيا

  !باشد  داشته را امع تحت سلطهجوبيش ازساير معنائی بايد، انق!ب  پشت سرگزاردن با ، برای ما بودنش

ی و که طرح ھای استراتژيک شھری بدنبال رواج ويا تحميل نسخه ھای نئوليبرالاخيردوسه دھه در      

مسئله ء  ،ارتباطات ،بسط اط!عات  ،)نسِ ا س ساسکيا  -گلوبال سيتی(بحث جھانی شدن وشھرھای جھانی ھمينطور

 نئو نظريات وپيش فرضھایشھرسازی استراتژيک مبتنی بروھای الگ مطرح شدند ؛رقابت ميان شھرھا 

ايالت نخست درايده  چند اينھر .، بکار گرفته شدند  ک!ن شھرھای متعددیشھرھاويا دقيق تر برای ليبرالی

ی اين نتايج عملانجائی که قصد مان کنکاش درازاما  )ازانجمله در نيويورک وبالتيمور( .متحده شکل گرفت 

  جھان توسعهچون دروازطرف ديگر ؛است درحاشيه  وامعجدر" طرح راھبردی شھری"باصط!ح  ءالگوی



 برای برخی ک!ن شھر راالگو حال توسعه اينکشورھای دردترازسايرزو" نيافته Gتين امريکائی ھا نسبتا

طرح  –اين تجربه  يجاباره نتدرما از واکنون ميتوانند بيش) شتاد دھه ھيل اواز(گرفتند ھايشان بکار

نظرھائی که ونقد با،  ادامه بحث را .سته وحرفی برای گفتن داشته باشندنشبه قضاوت  -ستراتژيک شھری ا

ليسبون  و بائو شھرھای بارسلون ، بيلدرشبه جزيره ايبريک در که رابطه با شھرسازی استراتژيکدر

جھت اشنائی بيشتر  مودند ،بارسلون اقتباس ناز را گوھالاين ا ھم ودرواقع امريکای Gتينی ھا ه اندانجام شد

  .پی ميگيريم   با نتايج عملی انھا ،

    

  ، نقد ونظر  دو ژانيرواز بارسلون تا ريو      

. پانيا بود اسبارسلون درشھر ،حتی دراروپا کننده شھرسازی استراتژيکاغاز" وتقريباتر معروفنمونه      

 :نظير ،ک!ن شھرھای Gتين امريکائیبرخی  سوسپ درپرتقال ھم ليسبونو درباسک بائو بيلبقسمی که ھم 

طرح استراتژيک  یدرعمل دنباله رو ،بکارگرفتند که اين الگورا  ... تا ووژانيرو ، بوگ ريودو ،سائوپاولو

  .  بودندبارسلون  شھریء

  بامشاھده جوانب. را مطرح نموديم  پيوست بارسلون بوقوعدر بخش قبلی اين نوشته به اختصارانچه در     

ھمانند تحميل اين فرايند : تين بايد گفت ای Gکمريدرابارسلون  شھرسازیاقتباس متدولوژی  فرايند ءمختلف

تحقق  ، ا توصيه منافع خاص وصاحبان قدرت ب ، يعنی نئوليبرالی ، بصورت دستوری ءھای اقتصادینسخه 

عرصه اقتصاد و محلی درن توسط صاحب نظرا را که مي!دی ، نقد وسيعیھفتاد  چون ازاواخردھه. يافت 

سط اوااز حد امکاندر و کم وبيش"شخصا( .، شاھديم  انجام ميشدزمينه برنامه ريزی شھری متعاقب ان در

 ھای جامع شھری وسپس طرح استراتژيکرابطه باطرحنخست در ، اتحول اين نقدھسيردھه شصت مي!دی 

با  انھاتناقض  وگی بيگانه ب ، قد اين الگوھاناکثرصاحب نظران در" تقريبا   )گيری مينمودم پي ، راشھری 

 تژيک طرفداران برنامه ريزی استرا درسالھای بعد ، درمقابل .داشتنداذعان شان جوامع در ت موجوداواقعي

سعی  ،  بارسلون بودند ھمطرح استراتژيک شھرسازی دربرنامه ريزبويژه انھائی که نظريه پردازو

 امريکای Gتين ،تاثيرشان دررابطه با ، دراين دست اندرکارانميان از  .نده اخود داشت ايدھای  توجيهدر



 اولسپانيائی که سرپرست ومشاوررسازاشھ Jordi Borja ورخابجردی : ھمه برجسته ترند دوچھره از

نظريه در که Manuel Castells  زديگری مانول کاستل شھری بارسلون بود، تژيک استزاطرح 

زمينه مسائل شھری وبويژه جامعه شناسی  در که زمانوئل کاستل .ه است بود جردی بورخا ءيھا مشاورپرداز

ه وسپس گذرانداسپانيا در را تحصي!ت دوره نوجوانی اش. اھل اسپانياست، شھری بيشتر شناخته شده است 

 رابطه با ک!ن شھرھای جھانزمينه جامعه شناسی شھری خاصه در دراو. زيادی مقيم پاريس بود   سالھای

س دانشگاھای پاريوسپس تعليم در سوربوندانشگاه پس ازسالھا تحصيل در. ال توسعه تاليفاتی دارددرح

  .مشغول است  کاليفرنيا ژوھش دردانشگاهعازم کاليفرنيا شد وھم اکنون به تدريس وپ

ت مقدمات برای تاسيساه دھه ھفتاد تھيه شده بود ، با اغاز تھيتژيکی که برای بارسلون دراطرح استر    

ساختاری دگرگونی برپايه " عمدتاطرح اول شھر.  يار يافتستغيرات ب 92مربوط به بازی ھای المپيک 

يرات ياين تغھدف از. ديدی به ان اضافه شدند ھای المپيک طرحھای جزيپايان بااز پس. شھرتھيه شده بود

    .بود سطح جھانی ، ، جامعه اروپا ودر ای منطقهشبکه بيشتردر ، جھت ادغامافزايش توان رقابتی شھر

 کشوراسپانيا وپرتقال دو : گرددياد اوری مھم يک نکته  ضروری است ادامه اين بحث از قبل اکنون       

: ازان جمله  .پيوست بھره مند شدند  مزايای اينپيوستن به جامعه اروپا ، ازس ازشبه جزيره ايبريک ، پ

از  ، با جامعه اروپا که وبھره وری از مزيت ھائی رونق جھانگردی ، امکان ورود به بازار کاری جامعه

،  کشاورزی شانخاصه فراورده ھای  ، صادرتی برای صادرات محصوGت ميان برداشن موانع گمرکی ،

وشکل  جھان بوقوع پيوست ، ظھور اروپا ودھه اخيردرسه چھارتحوGتی که در با،  اما.  نصيب انھا نمود

ھمه مھمتر ازانجمله واز. برای جذب سرمايه داشتند   ه جاذبه بيشتریاروپا کجديدی ، در ھایگيری مکان

 ھلند، بلژيک، منطقه ايکه ازبخش شمالی فرانسه شروع شده ،( معروف شده » موز آبی « منطقه ای که به 

حال نقاط اروپا دری بيش ازسايرعتباسرمنطقه ای که  ،در برميگيرد  را يس وغرب المانئسو شمال ايتاليا ،

 به ع!وه بران گرايش.) فضای خود استمختلف در ساختاری ھایشبکه يش تراکم وبسط وتوسعه افزا

ھم چندان  اين منطقه قرار دارد ، از بيرون" ، که عم! که حتی برای انگلسنان  -مذکور درمنطقه تمرکز

 وجب شده کشورم  -به ان به پول واحد اروپا نپيوست بھمين سبب ودGيل مشا "احتماG و هنبود خوش ايند



سبب بھمين  . پيش گفته ببينند جاذب رابطه با مناطقدربيشترھای ايبريک بنوعی اينده خود را با انزوای 

يل  متما شان قه ایطارتباطات درون منسرمايه گزاری بيشتردرساختارھای فضائی و به ايبريک کشورھای

پديده بسيار گرايش مذکور .بکاھند وريری انزوای مورد بحث حتی المقدعت گرساز بدين وسيله تا. شدند 

  .   رابطه باعلت گرايش ايندوکشوربه سياست ھای مذکور، درنظرداشت در ، است که ميبايد مھمی

راستای جلب سرمايه و در"مشخصا شھدف،  شھرسازی استراتژيک بارسلونحال ، چون دربھر      

بحثی ، بارسلون براورده شد بھائی درشھر وبه چه حال اين ھدف تاچه حد ، ممانعت از انزوای بيشتر بود

 برای اتژيکاماعلت انتخاب الگوی شھرسازی استر .است  نوشتهحوصله اين خارج از"است که فع!

ه بود ، پيش گفته عللزناشی ا زاين الگوارخی ک!ن شھرھای Gتين امريکائی سپس دنباله روی ب ،بارسلون

که تازی نئوليبرالھا ، بسياری فروپاشی اردوگاه شرق ، ي) شتاددھه ھاواخر(ان سالھا در ع!وه بران . است 

ی خاصه انچه در اين بحث پی ميگيريم  Gتين امريکائی ھا که باکشورھا  –اين کشورھا  مسئولين اجرائیاز

اميد ه ب ، بخيال خودانداخته توھم  توام باء  بوسوسه را  - اجتماعی وفرھنگی دارندط تنگاتنگ ايبريک ارتبا

بارسلون به  از وبه ارمغان اوردن رونق وشکوفائی برای ک!ن شھرھايشان به تقليد ! سرمايه بسيار جذب

سوسه وتوھم راميتوان، بوضوح اکنون مشابه اين و .اورند یرو استراتژيکويا  راھبردیشھرسازی 

   ؟!، مشاھده نمود ان ومشاوران برنامه ريزی ھايشان مسئولين شھرتھرھای نظردراظھار

 اسپانيا و(  يبريکا رپای فرھنگی ميا ن کشورھای امريکای Gتين وکشورھایيتوجه به ارتباط د با       

ھمين گونه ، . وجود دارد نھادھا وسازمان ھای ھمکاری جمعی مشترکی  درزمينه ھای مختلفی ،) پرتقال

ايبرو  مرکز ( CIDEU  طريقاز،  ان راانتقال تجربياتشھم  برنامه ريزی شھری استراتژيک درمورد

شده اين زمينه تشکيل ھمکاری وتبادل تجربه وامکانات درکه جھت ) استراتژيک شھری  توسعه ئیامريکا

ت ، ازطريق عضای تشکي!ت پيش گفته اسھرداری ء ريودوژانيرو که يکی ازاش . ، انجام ميدادند  بود

 مديريتتوسعه و ابرای ھدايتشھری ر اين زمينه انجام ميشد ، طرح استراتژيکتبادل تجربياتی که در

بابرگزاری   CIDEU ع!وه بران بايد به اين مھم توجه داشت که ، .گزيد امورشھرريودو ژانيرو بر

 .) زمينه سازی ميکرد  واقعدر( عات وتجربيات ميپرداخت سميناروکنفرانسھای متعدد ازيکسو به تبادل اط!



 ونھادھای بانفوذی ھمچون بانک اينتر ژانسھاآمليتی وسرمايه فرا با صاحبان ،سوی ديگر ترتيب ارتباط از

 خانم  .را ميدادAECI   یانس اسپانيائیء ھمکاری بين المللواژبانک جھانی ، BID  امريکن توسعه 

Gآمندو    Monica Amendola  دانشگاه نيترویدر  وپژوھشگر شھرسازی استاد  Niteroi  برزيل  در 

مسئولين شھر " . . .   :ميگويد   .PGRJ, Niterói, UFF, 2000   ر  منوگرافی پژوھشی خود د بخشی از

وسيله است برای ايجاد  برای شھر معتقد بودند که ، اين طرح با بکارگيری طرح استراتژيک ريودوژانيرو

ان کاھش تضاد ع!وه برائی ورونق اقتصاد محلی و، که ھدف عمده ان ايجاد تحرک وپوي ینظم نوين شھر

 .بوجود امده است   اجتماعی ، که انھم بعلت وجود نابرابری ميان Gيه ھای مختلف ی استھای اجتماع

داشته واين  ھم توجهمتفاوت ذينع ھا منافع به ، خودبه باور نموده ، پيشنھادتحقق مشارکتی طرح را  سبب  بھمين

  . ندنمود می ضمانت توفيق خود ، عنوان نقطه قوت و صورتبتوجه را 

طرح استرتژيک شھری برای ريو در نظر گرفته شد ،  ، اين ، برداشت نئوليبرالی که برپايه انبنا بر      

بجای ان افزايش  سوی ديگرو وازبه کاھش اعتبارات در بخشھای عمومی پايه  ازيکسو ،  رادولت محلی 

اين اقدامات  .ھم مياورد، سوق دادان تسھي!ت فراچشمگير اعتبارات برای بخشھائی که برای سرمايه گزار

اشيه ، حاد ، موجب تشديد تضادھای اجتماعی، افزايش بيکاریعمل برخ!ف انچه طرح پيشاپيش نويد ميددر

  . ايم در شھر شد، الونک نشينی وبويژه فزونی چشم گير جر نشينی

 و متدو لوژیء ااقتباسی از برداشتھ هژانيرو ک ن وصف ، ايده طرح استراتژيک شھری درريودوبا اي      

در . ا سپانيا بود ، گرفته شددر  Catalunha لت کاتا لونيااتژيک شھری بارسلون مرکز ايا طرح استر

مارکتينگ شھری بخاطر امکانات  ، شد 92شھر بارسلون ، ازانجائی که ميزبان بازی ھای المپيک سال 

ی زيادی را که ، طرحھا وپروژه ھا نموده را فراھم ھای ک!نی سرمايه:   بازی ھای المپيک توانست

صورت ، بارسلون از يک سو با تقويت  بدين  .راه اندازی نمايد شھر انجاميدند ، به تحرک ورونق  ھمگی

  بخش سوی ديگر باگسترش زجنوب اروپا ادغام شده وا مامکانات جھانگری خود توانست در شبکه توريس

وسيع اقشار  محروميت ا ھمهء اينھا به بھایام .انی شده اين فعاليت ھا بپيونددشبکه جھ پيشرفته به ءخدمات

  .  شھری تمام شد جامعهء بيشتر وقطبی شدن ،در امد تر شھر کم



 شدن زوال مداوم حتی در شرايط کنونی با رکود کامل ، بحرانی درريو دو ژانيرو که اقتصادش با      

ھای ليت ھا بنفع شھرو ازدست دادن فعارغبت به سرمايه گزاری  ، کاھش شرايط محيطی ، زيرساختی

 ،  تصميم روبه تحليل ءرای خروج از اين روندب 1990ئولين محلی ان در سال مس.  مواجه است  ديگر ،

.  طرح استرتژيک شھری بعنوان وسيله ای برای ايجاد تحرک ورونق در شھر ، گرفتند  ءبه بکارگيری

نھايت به ھرچند در.  بود ، انی شدهبه جرگه اقتصاد جھ ،ھمه اين سياست گزاری ھا در جھت پيوند شھر

  . ندچنين ھدفی دست نيافت

 وضع اجتماعی اقتصادیرابطه با در کمبود ھای زيادی  واره باھمريو دو ژانيرودردھه ھای اخيرشھر      

اين . نزولی داشته است رای اجتماعی اش ھمواره سيشاخص ھ.  مواجه بوده درعرصه ملی ومنطقه ای اش

  شھری توسل به طرح استراتژيکجز را مقامات ومسئولين شھرچاره ای ،، چدھندشان مين بروشنی واقعيات

  . به اميد غلبه بر مشک!ت مذکور ، نداشته اند ،

شھرسازی استراتژيک چند پروژه توصيه ھای  اساسفراھم اوردن تسھي!ت بر ،وپايه کاربعنوان محور    

قديمی وفرسوده    در بخشء Teleportتله پورت   ء پروژه بزرگ به از ان جمله.  ، پيگيری شدند ھدف

با ھدف در ارتباط   ، اين پروژه. اشاره نمود  ميتواندر شھر ريودو ژانيرو   Cidade Nouaوا  سيداِد نُ 

بخش قديمی که  وافزايش مرغوبيت مکانی وام!ک) گلوبال( که اقتصادی جھانی شده شھر باشب دادنقرار

سوده ميبايست وضعيت رو بزوال وفراکنون .  ، تھيه گرديد  ناميده ميشد،  اُنو داِد سي ، از اين پس شھرک

چند سالی گذشت ، ولی  . فضاھای مدرن بدھدبا رونق  مکانی پر جای خود را به بخش از شھر نيا پيشينء

طور کاربرد زمين ، اندر مقابل تغيير قوانين مربوط به ت ممشک!ت متعدد از ان جمله مقاو هپروژه بواسط

  محلی وسرمايه گزاران کارانل دست اندران گذشته چندان مورد استقباواز. نيامدکه انتظارميرفت به اجرادر

نمودند  سرمايه گزارانغيب تراختمانی وافزايش تراکم ان سعی درم سج، با باG بردن حلذا .ھم قرار نگرفت

 ، شھرريودو ژانيرو در ، شھرک پيش گفته نوسازی  گزاری ھا با ھمه اينھا باوجود حجم عظيم سرمايه . 

 ، ی شھرروند تحليل اقتصاديا و بنفع شھرھای ديگر ت وکاھش سرمايه گزاری اامکان روند ازدست دادن

  .ھنوزھم ادامه دارد



ن به بندر ريو وتبديل ان به يک بندر توريستی د تجھيز وجذابيت بخشي پروژه نمونه ديگردر اين رابطه      

، جھت فراھم اوردن  یشھرساز در دخالت وتغيرات با  توريستی -فرھنگی  وايجاد اماکن تجھيز. بود 

ضروری تشخيص داده  به شبکه  توريستیء گلوباليزه شده ، دو ژانيرووپيوست ريو شرايطی که برای پيوند

ھم  معھذا ، بازھم به علت مشک!ت وموانع موجود سرنوشت اين ھدفء به اصط!ح استراتژيک. شده بود 

  . شبيه پروژه تله پورت ، شد 

چرا اوضاع ودر واقع   :بااين اوصاف ، پرسش مھمی که درچنين وضعتی مطرح ميگردد ، اين استکه     

مورد بحث انچنان که وعده ميدادند  ، )راھبردی (استراتژيک  ء ،اول گيری طرحاقتصاد شھر پس از بکار

: ين واقعيت نشان ميدھد ا ؟ به ارمغان نياورد  انرا قتصادیرونق وتوقف روند تحليل توان اه ، دگرگون نشد

تحرک اقتصادی  ، تضمينی برای ايجادبين اين طرح وطرح اول  ،متدولوژيکی  مداوم بيق ھایطتعلی رقم 

کاھش نيافته وآينده شھر بيش از پيش با  اش شھر بوجود نيامده ، مشک!ت بزرگ ء آن ، تضادھای اجتماعی

   " . . . . ابھام مواجه است

حال توسعه ، ک!نشھرھائی که طرح استراتژيک شھری را که م!حظه ميشود ، درجھان درھمانطور     

کارشناسان برخی  برخ!ف ، محيط حرفه ای وکارشناسی شان ين دھه قبل ازما شروع کرده اند ، در چند

 برنامه ريزی  لمِ اورد ع اخرين دست -طرح استرتژيک شھری را  -انرا که تا اين لحظه  ومشاورين ما

  .  جريان است درموج انتقادی وسيعی  ،ميدانند  ! شھری 

 که سعی در پاسخگوئی ، که بحث وسيعی را موجب شده با نقد ھای متقابل ديگرمقابل انتقادھای مذکوردر    

اين پاسخ ھا  که در بخش ھای بعدی در حد امکان  . نيز مواجه ايم،  وتوجيه وبيان برداشت ھای خود دارند 

  .را مطرح خواھيم نمود 

ک!ن دردوسه دھه اخيردر ، که اتژيک شھریراست ھای عينی طرحنتايج و توجه به پيگيری  ءدامهادر     

 باجرا - رنددا نظر شرايط ساختاری تاريخی شباھت بسياری با جامعه ماه ازک - شھرھای جوامع درحاشيه

ان جوامع ط صاحب نظران ومحافل دانشگاھی تشان ھم اکنون توستجربياائی که نتيجه ھطرح. در امده اند 

ھا سته ترين نقد وبررسی يکی از برج .با نقدھای بسياری مواجه ميشويم  ،حال نقد وبررسی است در



ودارای   مراکز دانشگاھیی فعال درمسائل شھرشگرھووپژاستکه توسط سه صاحب نظر مجموعه مقاGتی

مطالب ونقد ھائی که توسط . ، ارائه شده است امريکای Gتين  ک!نشھری مسئوليت در برنامه ريزی ھای 

اين سه صاحب نظر مطرح شده را بعنوان نقدی متعلق به محافل کارشناسی محلی اين جوامع ويا نقدی از 

    انتخاب نموده ايم  »حال توسعه ھا در« ) اگر بتوان اين عنوان را به ان اط!ق کرد(زاويه ديد 

»  پايمال ميکند را وفاق ،   Unique  تفکر يکتارِء  شھ « :ای مذکور در کتابی تحت  عنوان نقدھ     

  .انتشار يافته است

   : تند از رمولفين کتاب عبا  

. استاد فلسفه ء معماری وشھرسازی در دانشگاه سائو پاولو ،   Otilia  Arantesرانتز  آتيليا  اُ *       

  . سازی ومعماری مدرن در برزيل دارای تاليفاتی در باره شھر

، سرپرست انستيتوی برنامه ريزی  وتحقيقات شھری ومنطقه   Carlos  Vainerکارلوس  واينر  *       

  . ای در دانشگاه فدرال ريودوژانيرو

استاد برنامه ريزی شھری دردانشگاه فدرال سائو پاولو ،  ، Erminia  Maricatoرمينيا ماريکاتو اِ *      

سئول وزارت وبرنامه ريزیء متروپليتان سائو پاولو ، درحال حاضرم ر وسرپرست بخش تحقيقاتمشاو

  . لوئيز ايناسيو لوG دا سيلوا ،   امور شھرھا در دولت 

انتقاد وديدگاھای مذکور و نقدھای متقا بل ، ياداوری يک نکته ضروری  طرحپيش ازادامه اين بحث ،      

درحال توسعه بويژه امريکای Gتين ، تحليل ھای نقادانه ای دررابطه با  امروزه درسطح جوامع : است 

نقد شھرسازی عام وبطوری ، تژيک ونسخه ھای باصط!ح رونق اقتصادیء نئوليبرالابرنامه ريزیء استر

لحن راديکال ی اخيرسالھاھرچند نقد ھا در. بگونه ای خاص مطرح است استراتژيک ، موضوع اين بحث ،

معھذا دوگرايش عمده قابل .  امه ريزی استراتژيک متحد القولندبرنوبا اينکه در رد کامل    هگرفتبخود تر

تضاد  ليبراليستیرنامه ريزی استراتژيک وتفکرات نئو با ب، دراين استکه، گروه راديکال ترتمايز  :تمايزاند 

عيت ، انتاگونيک ، ديده دريک وض وخود را دررابطه با برداشتھای نئوليبرالی ايدولوژيک داشته ، کامل

Gمليتی ھا  طريق دام ھائی که چندفند جديد برای تداوم سلطه غرب ازابزار وحتی تر اين تفکرات را" اصو



ه اند ، دانسته ، وپذيرش انرا دنيا گسترده داری مرکزی درقالب جھانی شدن درجوامع سرمايسرمايه مالی و

طيف گروه قبلی کم وبيش در اغلباشت ھای ايدولوژيکی نظربردگروه ديگرھرچند از  .اساس رد ميکنند در

 ،اين جوامع ، تعلق دارند ملی ) سوبرانی (ار صاحب اختياری قراردارند ويا اينکه به محافل ملی وطرفد

فاجعه " نتايج بعضا، " حقيقتااين برنامه ريزی ھا وی ريکار گنتايج حاصله ازب بيشتر دGيل خود راباستناد

  .نمايند  بار ان ، مطرح مي

 نقد ،برای تداوم بحث ء   نرا اظريات مطرح شده توسط نويسنگان که چکيده نمورد کتاب مذکوردر       

، بايد انتخاب نموديم  "شھریتزيک آاستر"طرح ه با برنامه ريزی شھری معروف به ط، در راب ونظرھا

 عينی فرايندنتايج  ان برپايهاستنادھايش. نويسندگان ان صاحب نظران دانشگاھی وحرفه ای اند : گفت 

اغلب سالھای متمادی شاھد تشديد مشک!ت وبن ،   نزديک انرا دنبال مينمودند زی بوده که ابرنامه ريزی ا

   .بوده اند وارداتی  الگوی بست ھای اين

     

  ماريکاتو   -واينر  –ارانتز   ، نوشته         :وفاق را پايمال ميکند ، شھرتفکر يکتا    

انی که درمورد ه ايست که سايرصاحب نظرمسبوق به سابقدراين کتاب خود» ،يونيکتفکريکتا«عنوانء    

  João Sette Whitaker Ferreira: زانجمله ا. نظر پرداخته اند به ان اشاره دارند اين کتاب به اظھار

    Correio da Cidadania, no. 217. 28/10 a 4/11 de 2000: خود درظھارنظر در ا

    Ignacio Ramonet     ــونهـــايگناسيو رامــ 1995در سال :  ميگويد  ، شھر تفکر يکتا ،در مورد   

،  ، عنوانِ  يپلماتيک دلوموند  در راولين با برای ) م.روزنامه نگار سردبير سابق  لوموند ديپلماتيک(   

ای ازنيروھای اقتصادی ترجمان ايدولوژی ای که منافع مجموعه  "را ھمچون )يونيک(  تفکر يکتا

 رامونه از. دارند ، مطرح نمود را ، بويژه سرمايه بين المللی که قصد برتری جھان شمولی مشخصی

 .مقابلی را برنمی تابيد ، نيرو وتفکرحقی برای رقيب ديگر قائل نبوده  که  :ھژمونيزاسيونی سخن ميگفت 

  سرمايه ءپی تحميل منافع خود ، جھت سلطه مطلقدر یژبا استفاده ابزاری از اين ايدولو  که ، برتری طلبی

 ، بعد ازفروپاشی شوروی سابق وفرھنگی دنيای جھانی شده اقتصادی، اجتماعی ، سياسی  برجريانات مالی



) م.امريکای Gتين( با حمايت ورضايت نخبگان ما به اينجا 90مدلی که با قدرت تمام از اغاز دھه  .، بود 

، بلکه خود ميبايست  ايفا مينمودند رااين تحميل  ءورودی ءشھرھا نه فقط نقش اين زمينهدر . وارد شد

  .جھانی شده عمل کنند  د نوء وانباشت ثروت در اقتصا بصورت وسيله رقابت

 ءباوردارند ، اغلب ، موجود نقد استاتوت ، دهدھنھائی که به نقش تاثير گذار وتغييرمتاسفانه برای ان    

ه ، نقش پيش گفت است رستابه امروزدردست مرحله جھانی شدن کهمقوGت شھری در تحليل ھای مربوط به

وياگرفتار تله (  با ھمراهای غيرقابل بخشش وجبران ناپذيری واقع بگونه برای شھر را تائيد نموده ودر 

خوشبختانه اما . شده اند   د ، اش ميخوان )يونيک (تفکر  مونه را  انچه نئوليبرالھا ، وياان  )ايدولوؤيکی 

  . . . ."استثناھاست   اينيکی از» شھرء تفکر يکتا « در اين زمينه استثناھائی ھم وجود دارد  

  

جامعه شناس واقتصاددان معروف امريکای   Francisco de Oliveiraاليويرا   فرانسيسکو دِ      

: " . . . ميگويد »  ميکند شھر تفکر يونيک ، وفاق را پايمال « جنوبی ، ھنگام معرفی اثر پيش گفته  ،  

درمخرب ترين قالب ھا  بکار گرفته ، با  را ھای شھریدپروژه شھرسازی مدرنيست امريکائی ، عملکر

 . ررساندن سود در فروش فضا است کثشھرھای عمودی ، درپی به حد ا

ھای نئوليبرالی در زندگی ، تاثير برداشت ارلوس واينر و ارمينيا ماريکاتو، کزان  اُتيليا آرانت اثری که در     

  در مورد شھرسازی ، مذکور انتقادھای شديدی رااثر  .قرارميدھند نقد شھری رابه چالش گرفته وانرا مورد

يتی از ، فقط  منافع  اقل ا شتهنظرندنان که بايد دررا انچامعه ج) کنکرت( که واقعيات مشخص در برزيل 

  ويازرداشت ھائی که برای اکثريت جامعه خصلتی تبعيض اميب. ، مطرح مينمايدشھروندان را منتفع نموده 

      "  . . .داشته است مينامد ،  Exclusion Urbanistica»  محروميت  شھری« نچه ، ماريکاتو انرا ا

           

  ! Fatalمخرب  استراتژی ء يک :   اُوتيليا آرانتز  -1

         Rosa Ribeiroاز  روزا  ريبيرو     تلخيصکرونولوژی و  



در تاريخ شھرسازی   -شھرسازی استراتژيک -  برای تعريف وجستجوی جايگاه اين الگوی  جديد    

ژوزپه  کارلوس   زی را از قول شھرساز ايتاليائیآرانتز دوره بندی شھرسا ، وبرنامه ريزی شھری

   وند درررانتز دراغاز دGيل تغييرآ .مطرح مينمايد      Giussepe Carlos Venuti ونوتی

ونوتی اين روند : مطرح نموده ، ميگويد  به تفصيل را 70ريزی شھریء اياGت متحده در دھه  برنامه 

اما انرا نميتوان بصورت گسست ازشھرسازی نسل : اضافه ميکند  ، را نسل سوم شھرسازی دانسته 

 انچه .دانست  )فضا ی شھری بدون کنترل گسترش ان نمودن  Racionalizationعق!ئی (دوم 

قالب مديريت بنگاه گونه ، عناصر جديدی ھستند که دريا درواقع به ان اضافه شده ،  يافتهتغيير  اکنون

ء ايجاد تعريف دوباره شھرسازی وتبديل ان به برنامه ريزی  ،که موجب »  ترغيب شھری « ، شھر

  .اند قابل تعريف  ،ماشينی برای رشد اقتصادی شده است  شھر بمثابهتحرک ويا پذيرش 

اين برنامه ريزی  مل ،دراين رابطه استکه درع به ان اشاره داردنخستين تناقضی که نويسنده     

 ع!وه برتحرکء دوباره ايدولوژی مدرنيست ء –) استراتژيک(معروف به راھبردی   – "نو"  ءشھری

است ، نيز با ست يمدرنتقابل با اين ايدولوژی در" Gعد فرھنگیء جريان ماقبل خودرا که اصو، بُ   طرح

 یھويت ءايکه مبنی سياست ھای شھریايا  ":  اجه ميشويم ومسئله ملذا ، با اين .  خود ھمراه مينمايد 

ه محاسبون چھممقوGتی ؟   نمودبرنامه ريزی  )استراتژيکال (گونه  راھبرد،  ميتواندارند را 

مسائلی  ، نل که منجر به درنظرگرفتنيک انتخاب راسيو ءاشتقاق يگانگی  يا اصالت  ،  ) يتتاسپونتان(

   .باشد ،  بھا وغيره  /بھره وری، کيفيت/ ھمجون  مخارج

 .شد ميسر ح استراتژيکنسخه وتجويزھای طردر" فرھنگ"اين ادغام فقط با مخدوش نمودن شمول      

اشت حو معرفی ويا برديا اينکه  بدين ن.  شدخ!صه وتبديل  Imageفرھنگ ھنگاميکه به يک تصوير 

ه صاف کن توسعهء  سيستم ايفا نموده وھمزمان با ان بصورت جاد راشکل دھنده جمع  شود ، عملکردء

محلی زاربه با که )که اکنون بيک تصوير تبديل شده (ضه ھمين فرھنگ مسئول عرکه  ء دادوستدی

" رسازانه جديدھويتیء شھولنگر اتکا"  بمثابه ،  ترتيب يندب  .، در ميايد  عرضه ميگردد  وبين امللی

دوران صنعتی که در" نکه ، فرھنگآوری اياُ تيليا با يا د  .تناقض دوم را بوجود مياورد و  در امده



 تحت انقياد  مانندیاکنون بگونه بی .  تجلی يافت  ،مستقل ارزشھا ی ضد بازار ءبصورت حوزه شدن 

ب!خره وبا اين  .گرفته است قرارخدمت منافع ان ، درامده ودر هگرفتبکار بدين گونهکه انرا  سيستمی

فرھنگ "   Culturalisme   Market  وصف ، اُتيليا ھمراھی افسونگرانه فرھنگ وسرمايه را 

          .ميخواند  "گرائی بازار 

  تنظيم وکنترل زمينهدر"  دولت که قب!: شھری اين استکه  سومين تناقض برنامه ريزیء استراتژيک

   سخه جديد ، برخ!ف ن بر اساسحال ؛ وبکارگيری فضاھای شھری، برای مقابله با سوداگری فعال بود 

  .ثبيت سوداگری سوق داده ميشود ميان برداشتن موانع وتشويق وتقبل به سوی از 

  اياGت متحده با جايگزينیدر مي!دی 70ھه دبرنامه ريزی استراتژيک شھری ، درايده اوليه      

،  "ماشين توليد ثروت " نامه ريزی شھر، باھدف تبديل شھرھا به بروروش بنگاھداری در تدولوژیم

 پس از مرگ  مارتين لوتر.  اميد دادن به  شھروندانی که در شرايط بحرانی بسر ميبردند ، اغاز شد 

، شرايط نامناسب اقتصادی دی که ريشه دربا شورشھای متعدشھر بالتيمور 1968کينگ در سال 

چاره ای که . رنگين پوستان تحميل ميشد ، مواجه گرديد ی وسيع وخاصه تعصبات نژادی که بربيکار

" مھار " ، انديشيده شد توسط مسئولين ونخبه گان بنگاھدارشھر در "حاکميت پذيری"برای تضمين 

ت وارتقاء ان بصورآنان  ظواھر فرھنگی" بکارگيری"ازطريق تظاھرات فرھنگی رنگين پوستان ، 

 شھری ءنمايشEspetaculo Urbano    جايگزينی" :بود بالتيمور،  تنوع نژادی /ھويت  ،جزئی از

."  امد در کنترل اجتماعیاز ھمچون شکلی ويامقاومت يا جشن انق!بی مردمی شکلی از بصورت  ،

   دهاحداث ش مجموعهدرايکه  میئوبيش دا کم ءنمايش يکنھادی شده مارکتينگ ، يعنی نتيجه عمليات 

Harborplace  در شھر  وتفريحات مختلف ، نمايشگاه نمايش ، مرکز بزرگ خريد(   ھارُبورپِلِيس

 علی رقم ، خود قوم فرھنگ ھای نژادی با فروشه گرو، که ، چنين برداشت ميشد  بر پا شد  )بالتيمور 

     . کسب در امد کنند ميتوانند  ،کارنيروی برای تقاضا  نبود 

:    ، حاصل شدبودموفق اقدام شھری که ھم زمان به دوھدف رسيده "، يک نمونه کام! بدين ترتيب    

خنثی نموده ، را   )مشکل اجتماعيشان حل شود  عملدون اينکه درب( شھری ع جم معترض نيروی



 عمل نموده است موفقورونق شھرتجارت وبنگاھداری  را بصورت يک شھرامريکائی که در بالتيمور

   ! دمعرفی نمواست 

انرا حمايت نمود وسپس  Harvey Moloth نوعی برنامه ريزی  که نخست  70در اواسط دھه       

يک عنصر وداده ، ميتواند  بود که فرھنگتاکيد براين باور" درپیتوسعه يافت ،  Peter Hallتوسط 

منشاء  " :ومسئول ماشين شھری رشد  درجامعه گيرطبقات اجتماعی ، منافع در ضروری برای ائت!ف

  .سرمشقء برنامه ريزی استراتژيک ، باشدو" وطن پرستی توده ھا "ويا " غرورمدنی " 

انواع اقداماتی که "  فرھنگ شھروندی"واشاعه  دردفاع ازحفظدر چنين وضعيتی ،  بنابراين ،       

رنامه بواقعی  ميتوان ھدف  را از نظر نويسنده انچه.  خصلت نخبه گرا دارند ، مقبول خواھد بود 

اط!ق ف اھداکه به اين سازانه ای رقم طرح عناوين ظاھری تژيک به حساب اورد ، علاريزی استر

، نوسازی  بخشھای فرسوده سازی، احيای ارزش ھا ، بازيافت ، بازحيات دوباره دادن  : نظير ،ميشود 

ع!ه . ن است طبقه متوسط سازی ورواج ارزش ھای طبقاتی ا: ھدف واقع وغيره ، در کيفی ، ارتقاء

شده اقتباس نشاء نظامی داشته وازان حوزه استراتزيک مداشته باشيم که واژه نظربران Gزم است در 

  .  دارد ھمراه  ھموارهکه ضرورت جدال بين متخاصمين است را مفھوم اوليه اش   اينصورت ،در .است

 درنخبگان ، مشخص خواھد شد توسط فتح دوباره مرکز شھريعنی  ، تژیااين استردربنا براين         

  :  چه کسانی قرار دارند ، اجتماعی کنونی  مبارزهدر، طرف مقابل اين تخاصم 

  ،  درطرف مقابل اين تخاصم کارگران مستاصل ومحروم ، در اين کارزار شھری           

  خطرناکی ءطبقات اجتماعینھايت ھمه ء يعنی در. مھاجرين خانه بدوش وغيره قرار دارند           

  ھنگامی که فرھنگ بصورت  . (....) شفته نمايند آکه بتوانند خواب فاتحين ديروز را           

  بيش :  در آيدکاGی اصلی ، دادوستد شھرھائی که درراه دگرگونی ساختار اجتماعی اند ،           

  دگرگونی برای   ،شھریفرھنگ يکی ازابزارھای توانمندء کنترل  ازپيش محرزخواھد شد که          

  .خواھد بود  ، ضروری است تحقق وتحکيم سلطه جھانی  جھت که،  ھای ساختاری          



يعنی بحث " : عيت فرھنگی است دو وض"غرض  : تاکيد دارد    اصل مطلباوتيليا ، بارديگربر       

فرھنگی کردن  " ) يست خردگرائی  مدرنموجود و  وتاستا ت  (در مقابل ، فرھنگ مقاومتتژيک استرا

 در "سرمايه داری  فرھنگی تناقضات "در  Daniel Bellدانيل بل   ءبرداشت ھمانطورکه در"   ، بازار

ميان فرھنگ اثربحران ناشی ازشوک تی که شھرھا دربه ع!ئمی که ، امکان رسيدن به وضعي  1976

  .اشاره شده بود  نيز ،اداره شوند  قابلکاپيتاليست ، دران سالھا غير -ونظام ماترياليست ) مقاومت(

عملکردھای نظام در زيرکانه، باعث تطبيق  ھم داردداری طنين فرھنگی ه سرمايدرک اينکه بحران        

 و ھمچنين مدعيان،  مستحيل شده ميبايست در نظام ارزشھای دادوستدی بازار" متخاصم فرھنگ "   :شد

دگرديسی صل کار بنابراين ، حا. ند ومبدل شی رھنگبواسطه ھای فھم " تھديد  –طبقه " مشوقان 

Metamorfose   در نتيجه پست : به جامعه فرھنگی بود ) حقوق بگير(استراتژيک جامعه مزدبر

 گرا  به ھمکار سرمايه داری که اکنون فرھنگ 60اواخر دھه دردارای مطالبات   ءماترياليسم

Culturalista   شده ، بدل گرديد .   

فرھنگ تکريم وخضوع درمقابل طبقه د ، فرصت ميتوانستنبزرگ که گوئی ن  ماران وھنرمندانمع اکنون   

  اکنون،  عظيم اين تحکيم قدرت وبرپا کنند گان اثار مشاوران طراحانچون ھم ،دست بدھند مسلط را از

ه نمونه اُوتيليا دراين رابطه ب. گرفته اند  بعھدهرا  Cidade Espetaculo  شھر نمايش صحنه ارائی 

) اينترپرايز کولتورال  –سوسيال  به دولت  –جايگزينی دولت (از پاريس گذشته انرا.  ھائی اشاره دارد

، بھره گيری از فرصت ھا ئی ھمچون  ايده ھای طرح راھبردی  ، پ!ن استراتژيک( مينامد ؛  بارسلون 

ھرچند پارادوکس ( ؛ بيل بائو   ) ، موجب پيشرفت تبليغاتی در شھرھا شد 92يک رويداد جھانی  ، المپيک 

يک امريکائی طرح موزه   . ھويت  ضروری برای توفيق شھر، در ماورای سرزمين تجلی يافت : 

Geery  ھم رويداد در پايتخت و باز رويداد( سمبل موجوديت جديد کشور باسک را ارائه داد ؛ ليسبون    

گوئی ھمه چيزبرای تائيد ان است که ، پرتقال :  نيل به خود باوری خ!ق اروپا در" ھميشه نا موفق " 

با يک درھم  شھر،  اکنون انتگره شده  که ، پايتخت توانای اروپائی(؛ وب!خره برلين ) ب!خره پرتقال است 

  .)  مانندی در حال بازسازی است  بی ارشيتکتورال ء برھمی 



ازنظر يک کشور توسعه نيافته ، ما با اعمال ميدھد که،  پاياناوتيليا ، نوشته اش را با اين ھشدار       

:  بمراتب بيشتری مواجه خواھيم شد با مشک!ت ،تژيک شھریاسياست وراه کارھای برنامه ريزی استر

يا . نموده وانرا بسط خواھيم داد يد توسعه نيافتگی مان راتشدکه ، با اعمال چنين سياست ھائی  بگونه ای

  . عه ويا بدون  ھموژنيزاسيون ا جتماعی مواجه خواھيم شد اينکه با مدرنيزاسيونی بدون توس

  مھدی کاظمی بيدھندی          1388ادامه در بخش چھارم              اذر      

 


