
  نقدھا ونظرھا ادامه  :شھری ) راھبردی( طرح استراتژيک – چھارمبخش       
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  .شھری استراتژيک ء  برنامه ريزی نکاتی در باره استراتژی بحث انگيز  .ميھن ، بنگاه وکا."       

  

با   را دارد ارزی استرتژيک برای شھرھا قراستراتژی ايکه درپس برنامه ري ، Vainerواينر       

 (فن سا5ر   " شھرسازی مدرنء» ءاھميت« اُفتامده دراثرخ,ء بوجود. بيان ميکند ، ذکرجزئيات دقيق

جديد  ءين استاندارد، ا فرصت داد ، ")  توريتتوا ( مر آِ  و )نتراليزه ا س(متمرکز   – )کراتيک تکنو

 ، دراين برداشتءشھر.  شود صحنهوارد ،  يوه ھای بنگاھداریفنون وشبرنامه ريزی شھری متاثراز

 ميھن ،  –شھر ) 3و   بنگاه -شھر)  2؛ کا5    -شھر)  1: بصورت  )مارکت(متاثرازايدولوژی بازار 

   .تعريف ميشود 

  

   .بژه لوکس شھر اُ : شھر کا.          

 شھرھمچون نظرداشتن درارائه ميدھد ، " ان نئو برنامه ريز"  باصط,ح یايده ای که بسته نخستين        

برای ديگر ،کا5ھای  -شھر ،ان صدھا که دراست ای جھانی شدهء بازارمعرض فروش ، دردر ءکا5ی

بالقوه " خريدار"خودرا برای  "ضرورتا" شھر"  نويسنده نشان ميدھد که کا5.  اندشده فروش عرضه 

ياد اوری ميشود اين مھم " درچنين برداشتی دائما  سبب ھمينب. نمايد ماده ميآ، " دارای امکانات"خارجیء 

   .خارجی عرضه نمايد  ءکه ، دولت محلی ميبايد شھررا به متقاضيان

لب خريدار کمک ميکند وج نچه علی القاعده به جاذب بودنآ  ،به بازار کا5ی قابل عرضهھمچون ھر       

سرمايه گزارخارجی  –که بتوان انرا به خريدار  ستاي، بگونه کا5 وبازاريابی برای ان )  Image (ظاھر

مطالبات جامعه جوانب زندگی شھری خاصه به ھمه با چنين ھدفی ، توجه  ، بنا براين .عرضه  نمود  –

بخشھا ئی است که ميبايد برای متقاضيان وسرمايه گزاران  بهنبوده ، توجه عمده چندان ضروری  یشھر

صحنه شھر در امد بصورت جزئی ازخاصه شھروند کم درکلی ، بطورروندان ھش .جاذب ومقبول باشد 



دلمشغولیء   ژانيرو اشاره نموده ريودِ  به برخی ازجزئيات طرح استراتژيک ،  رينوا. د نگرفته ميشونظر

اھل (    Catalunesزکاتالونو )  ی، مئريو –اھل ريود ژانيرو( Cariocaکاريوکا استراتژيست ھای 

 Imageنسبت به ظاھر ) کاتالونی ،م،  مرکزان استبارسلون که شھرجنو ب اسپانيا رد ايالتیکاتالونيا 

،   ميدارندابرازنگرانی خود را ازظاھر مردم کوچه بازار" ھايشان مرتبا ، ھنگاميکه انھا در تحليل شھر

بودن  درحد ناخوش ايند شھر رافقط ست تھيدفقرونکبت اقشارگوئی انھا ، .  گونه توصيف مينمايد  بيمار

  . به ان اھميت ميدھند، شته دادر نظر) محيطی(شھری  ويا   Imageمنظر 

   

  ؟مديريتی  يا ديکتاتوری ،بورژوازی  ء مردم سا.ری مستقيم: بنگاه   - شھر      

 وبشھرھمچونفاصله گرفته شھر" کا5 ئی" ازخصلت " موقتاشھررداشت ء استراتژيک ازب اين دوميندر   

ويا ضرورت  ) اکسيون(يک اقدام " سوژه " است قرار :  نگريسته ميشود که "ه ایابژ" ويا " چيزی " 

 ستکهبگونه ايبنگاه وشھر) انالوژی( ازنظرنويسنده تشابه . جھانی شده باشد درراستای بازار انفعال نمودن 

ای بر، خصوصی بنگاه ه شده دربتجر ، برنامه ريزی استراتژيک ءکاملء گيریشرايط 5زم برای بکار ،

 ءشھرسازی مدرنيستاشت استراتژيک ھمواره ياد اورميشود که ، برد ع,ه بران .د روآميفراھم   را شھر

ويا يک ونحوه برداشت ھای برنامه ريزی ازشھر را بصورت عملکرد يک بنگاه الگو  ،مورد بحث 

   .در نظر دارد   ،کارخانه توليدی بزرگ 

اداره شھرھا ميبايست : ان دارد که شھری ، تاکيد بر  زی وبرنامه ريزیاين برداشت نو ازشھرسا    

،  بنگاھداری خصوصی  روش ديگری  بجز ھيچ  روشيا به بيان ديگر. با بازار باشد ھمسو " ضرورتا

  .  برای اداره ومديريت شھر نيست  و5زم وتجربه ان ، دارای قابليت ضروریتفکر

 کننده ژانسھای تسھيلآتصاد محلی را بعده گرفته ، بخش خصوصی ميبايد رھبری استراتژيھای اق         

 دھنده بايد اط,عات وگفتمان ميان سرمايه گزاران خصوصی  و بخشھا ی ادارات دولتی را از سازمانو

  . ، فراھم اورند ھای 5زم  طريق اموزش وراھنمائی



اتصال .  شود يوبخش خصوصی از ميان برداشته م) دولتی (بدينصورت جدائی ميان بخش عمومی      

تعيين سياست ھا واھداف برنامه جب خواھد شد بخش خصوصی بيش ازپيش در، مووپيوند دوبخش مذکور

، اکنون در جھت گرايشھای ی تصميم گيری توسعه وھدايت شھری بنابراين ، فرايند ھا .ھا ايفای نقش نمايد 

  .  طبقه بنگاھدار و سرمايه گزاران ک,ن سازمان داده خواھد شد 

مجموعه   حقيقتدر. بود يريتی محدود نخواھد حد تصميمات اداری ويا مدبنگاه ، فقط در -انالوژی شھر    

اين ءکانتيلء مرطبيعت ،بدين ترتيب. ند شدعملکردشان تعريف دوباره خواھھای محلی ھستند که شھروارگان

و سرمايه گزاران بر اربنگاه دسيطره بخش  به ، انيق طراز منطق جديدی استکه القایپی مفھوم شھردر

   .، مشروعيت بخشد عييين سمت وسوی تحو5ت شھرتصميمات اداری وت

  

  .ف ھمچون اصل وھد مندیرضايت:  ميھن -شھر        

مشارکت شھروندان برای بخش بنگاھدار ، فقط شکلی ازشھرگيری طرح استراتژيک برای ھربکاردر     

 –شھروند " ضروری است که   بنا براين.  کت باشديک شرشبيه مشارکت کارمندان در است کهمقبول 

) گلوباليزه ( يک گستره جھانی شده در" بنگاه  -شھر" الزامات پذيرای ) داوطلبانه ھرچند غير" (کارمند 

 : ادامه ميدھد  Vainerواينر . ميخواند " ب مزمن بحران شھریقعوا"انرا  Borjaرخا وبُ  باشد  انچه

لی  بنابراين چگونه ميتوان بر پايه ای اين چنين  شکننده ، ھمد. اند گذرا باشد ميتو احساس بحران ، ولی  

را پايه گزاری نمود ؟ پاسخ مبنی مستحکم ومداومی داشته باشد ورضايت عمومی که ميبايست علی القاعده 

. موداين استکه احساس بحران درشھررا بايد تبديل به احساس تعلق وغرورء مداوم شھروندان به شھرشان ن

 ، بنگاه –، شھردر واقع انچه :  پيشرو ھستند " عناصری که برای تداوم انالوژی شھر وبنگاه ، ضرورتا

 مندان کار –شھرو ند  ،خوبی زندگی تک تک و بددر "الزاماقدام نمايد ، يا انچه برای براورده شدنش بايد ا

. دوست داشتنی شان است  ديدء شھرج" ء نی ديد ظاھر"يم دارد ، ايجاد احساس ع,قه به مستق،  تاثير

طرح اورد ؟ از طريق احساس تعلق ؟  شھر بوجود  ءجامعهرا در" انگيزه ای" ميتوان چنين  اکنون چگونه

" وشکوھش بتو تعلق دارد توبا شکوه استشھر"  : است ؟ که شھروند امری بنيادیتویء  اينکه مشارکتء 



را تداوم بخشيد ؟ در اين مورد  بورخا رد وباليدن به شھشھرونميتوان ، احساس غرورو ب,خره چگونه ؟  

Borja   و کاستلزCastells   ستکه ، مقامات ع,وه بران ضروری ا: ". . .نسخه ھای خود را دارند

، در جھت  )  Patriotismo Civico  " (ميھن پرستیء مدنی "شھروندان خود را به محلی کوشش نمايند 

اين . ، ترغيب نمايند ای که برای شھر در نظرگرفته شده اد داشتن به اينده احساس تعلق ، مشارکت و اعتم

نمادين ) کاراکتر( در نظر گرفته شده ، چه انھائی که خصلت  ترغيب بايد بگونه ای باشد که ا حداث ھای

ا دارند وچه انھا ھائی که برای بھبود منظر وکيفيت زندگی شھری در نظر گرفته ميشود ، ر) مونومنتال (

  . .". شامل گردد 

ميھن    )monumentalista( نمادين  ءسازیبا چنين ھدفی ، شھر: ادامه ميدھد   Rainerراينر     

 فرا مليتی شده ،ء ھای جديد)Arc du Triumphe (ھمچون طاق نصرت پرستانه ، که دراواخرسده بيستم 

   .نددوباره بميدان امده ، رواج يافت

 )ارشيتکتونيک (نه ومعمارا  )اوربانيستيک(شھرسازانه  ھایواگاھانهء فن اوري فاصلهب, ابزاری نمودن    

وھمينطور سرمايه 5زم برای بسيج افکار عمومی در راستای  اھداف خاصء مورد بحث ، ضرورت 

   . را ايجاب مينمايد " ميھن پرستی مدنی "  ء ترغيب اين چنين

اورده شدن اھداف برنامه ه برای برمشارکتی ک :  يان ميبردنوشته خود را با تاکيد بر اين بپا واينر      

 يک لحظهوندی که شھر. شھروندی است  نفیء برخواھان انند ، در واقع مبتنی  ،ريزی استراتژيک 

ساس غرور بايد به شھرش که با اح یشود ، ولحظه ديگر شھروندميگرفته بنگاه درنظربصورت سھامدار 

شدن فضای شھری وموجوديت ميان رفتن ومستحيل شدن خود شاھد ازميبايد درواقع  یچنين شھروند. ببالد 

نميبايد »  polis« ، ومفھومی که ازان استنباط ميکنيم شھر اما ، . پروژه مدرنيست باشد شھرش در

ميبايد ھمچون فضای روبروئی ورودر روئی شھروندان باقی شھر. اينگونه مستحيل شده واز ميان برود 

  . بماند 

   

   Erminia Maricato     وتاارمينيا ماريک  .3       



  . يده، مکانھای خارج از اخارج ازمکان ھای ايده          

 سازی دانشگاه سائوپائولو مشاورانستيتوی شھرخانم ماريکوتا استاد با سابقه ين نوشته مفصل ، ازادر     

ھای مھم قصدداريم برخی از فرازسال گذشته ،  30طی  ،سائوپائولوارشد طرحھای شھرسازی ک,ن شھر

  . ک صاحب نظر واھل پژوھش 5تين امريکائی مطرح نمائيم انرا به عنوان نظريات ي

يا ايده وروشھائی که بعنوان الگوھای بين المللی " وارداتی" خانم ماريکاتو ، بشدت باھرگونه شھرسازی     

وجه وتامل ھمه جانبه به گستره  واقعيات بدون ت) برزيل(برنامه ريزان ومسئو5ن  از سوی عرضه شده ،

   .را مردود ميداند بکار گرفته ميشوند ،  اجتماعی ، فرھنگی ومحيطی کشورش

    

  .مطرح شده فرازھائی ازنوشته ،      

اما در . استفاده نمائيدحق وقابليت انتخابتان ار راھمچون مکانی ميشناسيم که دران شما ميتوانيد ازباز. .   "

  . " .. خبری نشد نيز  Autonomia، در نتيجه از صاحب اختياری بازار اينگونه شکل نگرفت ،  پيرامون

    Fransisco de Olieira 2000  p. 5فرانسيسکو ِد اوليويرا  

  

" مناسبات . کار است " عقب مانده "رو، درک وشناخت ءعملکرد وبحران دراشکال  مسئله پيش "    . . .

متقاضيان غير عق,ئی طبقه حاکم و ھمچنين تاثير سلطهء جھانی شده بر اقتصاد  )ارکائيک ( " کھنـــــــه 

 . . .  "امروزیء ما

   Schwarz 1999  p.98شوارز        

   

فرانسيسکو ِد اوليويرا  ، بعنوان : ، جم,تی استکه  "   ايده ھای خارج از مکان ومکانء خارج از ايده"   

در .  ايراد نمود   1999کرسی استاديم در دانشگاه  سائو پائو لو در سال  کسب ، جھتعضو ھيئت داوری 

ميان انچه بعنوان  ،  تناقص ءمطالبی که مبين. واقع با اين جم,ت استاد برجسته کل مطلب را ادا نمود 

شھرھايمان ،  socioambientalبرنامه ريزی وضوابط شھری در برزيل  و واقعيات اجتماعی محيطی 

که انرا ( شھرسازی درکشور ما . ، ميباشد  Favelaوالونک نشينی  زمينه افزايش اشغال غير مجازخاص



مشخص  ھمخوانی وتناسبی  با واقعيات) بعنوان برنامه ريزی برای قانونمند نمودن شھرسازانه ميشناسيم 

بخشی از شھر عمل ، بگونه ای نسبی در استکه ، درپی اعمال ضوابطی شھرھای ما نداشتته ، بلکه در

ايده ای خارج از مکان  "  چنين برنامه ريزی ای:  گوئيم توانيم ببدين صورت استکه ، مي.  اعمال ميشود 

بورژوازی  ءمدر صورتيکه بر اساس  منطق مدرنيس. چون ھمه ء شھر وندان را شامل نميشود . "است 

چون  " ده ايست مربوط وداخل مکان اي" : از سوی ديگر ميتوانيم بگوئيم   .ميبايست ھمه را شامل شود 

چون . موجب باز توليد وتشديد نابرابری ھم ميگردد اما بھمين سبب . شامل بخشی از جامعه شھری ميشود 

بنا براين  اين   .  ندفضاھای غير مجاز نيستين برنامه ريزی ھا درقادر به تعميم ا 5زم  بعلت فقدان امکانات

  .  در ميايند " مکان  خارج از ايده  "د نظر بصورت وضعيت ھا برای برنامه ريزی مور

   فونکسيوناليست /  مبنیء مدر نيست     

ء مدرنيست که ريشه ھايش به روشنگری ميرسد ، ھنگامی به گونه مشخص مطرح گرديد برنامه ريزی    

را ظراندوره ايکه برخی صاحب ن. سيد فرا ر welfare state    1945  -  1975که دوره جامعه رفاه 

   Hobsbawn   1998ويا اينکه  Mattos 1997       ،Veltz 1992 "سی سال شکوھمند " 

   .ناميدند " سالھای ط,ئی "

  Jose Luis Fiori وريف زيبه خلق انچه ء ژوزه لوئ یدار هيسرما یدوران ، کشورھا نيا یدرواقع ط  

 .  دانديوزانسان قادر به خلق ان شده ، م، که تا به امر یا دهيچيپ نيمجموعه قوان جاديانر بصورت ا

کنترل  حکومت.  حاصل  ان قانونمندی روند انباشت سرمايه در مقابل بسط وگسترش مبارزات کارگری بود

قانونی بر کار را با سياست ھائی که تضمين  بھبود سطح زندگی را پی ميگرفت ، ھمراه نموده ودر ارتباط 

ھمراه با توزيع بھتر  کشورھای سرمايه داری شاھد رشد اقتصادی بزرگاين دوره در  .با ان قرار ميداد 

، اين برنامه ريزی  مدرنيسم از . درامد وسرمايه گزاری وسيع در برنامه ھای بھبود وضعيت اجتماعی بود 

تاثير  تحت  .اورد  باخودرا  ، ، باور به پيشرفت خطی در جھتی جھانشمول پوزيتيويزمشھری مرده ريگ 

برنامه ريزی دولت را بعنوان عامل مرکزیء تضمين تعادل اقتصادی وبازار در  اين يسم  ، وفوردکينزين 

، بلکه نه فقط انھا حتی کشورھای کشورھای سرمايداری مبانی نظری ايکه برنامه ريزی در.  داشتنظر 



منطقه ای سوسياليستی ازانھا تغذيه مينمودند ، مبنی نظریء اموزش وپراتيک  برنامه ريزی شھری  و

نقش حاملء رسيوناليسمی که ميبايست مانع در نتيجه ، به دولت درجوامع ماھم .  امريکای 5تين ھم شد 

عی  اجتمااقتصادی و  ھمچنين توسعه،) تنظيم کارواجرای برنامه ھای اجتماعی(ناکارامدی بازارو بيکاری 

  )يمتھا وتوليد مستقيم نياز ھای  توليد وغيره زير ساختھا ، تنظيم ق ھا ، اھدای يارانه ، ايجادترغيب فعاليت( 

   .باشد ، را داد

در پايه ان ضوابط شھرسازانه که برفونکسيوناليست ، / برنامه ريزیء مدرنيستسنتز ، ھنگاميکه       

جستجوی سرچشمه ھای ان  پیگرفتند ، را مورد توجه قرارداده ، در لھای سرمايه داری مرکزی شککشور

، اولين کنگره  برخی پيش آھنگانء نيمه دوم سده نوزدھم دراين عرصهتاثير پذيرفتن ازبا : يم ، ميبين باشيم 

دھه ھای نخستء سده بيستم برگزار شد ، عناصر بنيادی شھرسازی مدرن را دربين المللی معماران که 

  .تعريف نمود 

راه حلھائی برای  جهمتوبيشتر 1933/ 1928 )کنگره بين المللی معماری مدرن(  CIAM اولفاز     

   .مسائل شھری کشورھای سرمايه داری مرکزی وانھم بيشتر مسئلهء مسکن بود 

در پاسخ به رشد روز افزون جنبش کارگری ودر نتيجه افزايش تقاضای جديد برای مسکن ، معماران    

 تيپولوژی انا رابطه بودر واحدھای مسکونی Designطرح درجھت تغيير ، راه حلھا وپيشنھادھای جديدی

سيرکو5سيون (بلوکھای مسکونی، استانداردھای جديد خدمات شھری، سلسله مراتب  رفت وامد شھری 

  کيفيت مسکونی در واحدھای  ءحداقل ءبيشتر از مخارج ، تضمين استاندارد ، باھدف کاستن ھرچه) اوربان 

که مطرح  ھای حداقلیپيشنھاد  .ساير نيازھای مورد نظر، را مطرح مينمودند ه وب,خره پاسخگوئی ب ،

با  "حداقلی " بعکس ارائه استانداردھای . واقع به معنی کاھش کيفيت استانداردھای موجود نبود ميشد ، در

  .مورد پذيرش ھمگان بود  ، توجه به وجود تقاضای وسيع

اين . زندگی مورد بحث بود  سطح ، راه کارھای ايجاد مسکن برای حداقل  CIAMدردومين کنگره       

. انجام ميشد   Ernst  Mayبيشتر تحت رھبریء  ارنست  مآی   به ان بررسی وطرح موضوعات مربوط

طرحھای جديدی برای اجزای متشکله واحدھای مسکونی ، . سلول سکونتی نقطه اغاز اين بحث ھا بود 



در ،  تحول بانوانه توجه به نقش روبمانند طرح وترکيب ھای جديدی برای اشپزخانه در واحد مسکونی با

. وسائل خانگی جديد ، تاسيسات جديد دربلوک ھای مسکونی وغيره ، ارائه ميشدند وظھورزندگی اجتماعی 

CIAM کارگران بود   گی وسکنید دوم شاھد توجهء جنبش بين المللی معماران حول مسئله چگونگی زن .

فرماليستی " ، سمت وسوئی کام, دنبال مينمود منحرف شدهازکنگره دوم به بعد ، جنبش مذکورازراھی که 

  .ھمراھی با روند انباشت سرمايه داری ، پيش گرفت  ءدر راستای

دنبال کرد، توجه ای نسبی به وضعيت زندگی   CIAMمجزا ازسمت وسوئی که ازان ببعد سيام       

تضمين حق . ان ادامه يافت اجتماعی شھرازطريق اتخاذ سياست ھای اجتماعی دردھه ھای بعد ھمچن

و  برخورداری از محلی برای سکونت که در اثر مبارزات اجتماعی طبقات نيازمند بدست امده بود ، حفظ

از ميانه ھای سالھای  . ميشد  تضمين - فوقطبقات منتخب  –سيانت ازاين حقوق باپشتيبانی سياست مداران 

،  Massiahبنظرماسيا ( .ورھا مطرح گرديدن کشيھم درا ت تغييرات درقوانين مالکيتضرورمسئله  40

به بيانی ديگر برای مالکين ام,ک ومستق,ت  ضوابط . وبا ان انتگره شد  مالکيت با گردش سرمايه ھمراه 

بسط وتوسعه ء زير : که دراين دوره باجرا در امد  ديگری  ازجمله اقدامات .)وقوانين جديدی وضع گرديد

وئی وايجاد تسھي,ت برای توليد انبوه  واحدھای مسکونی که اغلب باکمک ساختھای  شھری جھت  پاسخگ

اين اقدامات باعث شد دولت بتواند در . د ، بود بخش دولتی واختصاص يارانه ھای مختلف انجام  ميشدن

ء توليد مدرن.  موفق باشد " تنظيم تناسب ميان قيمت واحد مسکونی ودرامدوتوان مالی متقاضيان نسبتا

حاصل اين روند . ساختھا ی شھری گرديد م  ھم موجب بازدھی بيشتردرروند احداث بناھا وزيرفورديس

اغلب در حومه شھرھای امريکای شمالی وشھرھای گسترش يافته اروپائی ، حق داشتن عظيم ساخت وساز 

ق حاما باوجود تضمين حق به مسکن  . وبرخورداری از مسکن برای ھمه را تاحد مطلوبی تضمين نمود 

 ، )مطرح مينمايد  Le droit a la ville  در اثر ک,سيک اش  Lefebvreچنانکه لوفر  ( به شھر 

  .ورده نشد آبر

  

   .شکست برنامه ريزی شھری دولتی      



از  یکنترل عق,ئی ومتمرکزء سرنوشتء يک سيستم اجتماعی، بخش شکست وناکارامدیء باور به     

زمينه برای سست کردن اساس   جھانی انجاميده ، المللی شدن روابط ينتغييرات بزرگی استکه به تعميق ب

  . ، فراھم اورد  سرزمين ملی را  که در واقع پايه ھای دولت مدرن را تشکيل ميداد

يا ) تکنولوژيکی(جھانی شدن فقط نتيجه توسعه فن سا5رانه : ياداوری نموده ، ميگويد   Fioriفيوری        

ساختار .  ان يک پديده اقتصادی ، سياسی وھمچنين ايدولوژيکی است  ،رقابت نيست تکامل بازارھای در 

قدرت  مرکز مشترک اين .جامعه رفاه داشت  )ِدمونتاِژ  (واريختن  جھانی قدرت تاثير تعيين کننده ای در ،

اصه خ) شماری از انھا  گاه اھميتشان بيش از چند کشور است (  جھانی در صدھا بنگاه بزرگ استکه 

بخش عمده ای از سرمايه ھای " ژاپن والمان که تواما ، کشورھای غنی از ان جمله سه قدرت مالی امريکا

  .  جھانی را بخود اختصاص داده اند 

ميان کشورھای غنی وفقير روز بروز افزايش يافته وھمراه با ان عدم تجانس ميان gap شکاف       

  1997بقول فيوری . حال فزونی است ی درون شھری ھم دروھمچنين فضاھا مناطق مختلف ،ميان شھرھا

، ولی انچه در حال تحقق است ھمه چيز ھست ، يک واقعيت است ) گلوباليزاسيون ( جھانی شدن "   

  ! "جزگلوبال 

به ايدئولوژی نئوليبرال معروف شد ، غير قابل  1990 - 1980پيروزی انچه درسالھای  ھرچند ،       

ميبايد به ازادی نيروھای بازار ، ميان برداشتن عوامل تنظيم کننده از: اين برداشت اس اسبر : اثبات است

گرائی پايان  دخالت  برداشت نئوليبرال ، با برپايه "ظاھرا.  به تعادل برسدنتيجه ان بيانجامد وسپس در

intervencionismo   ديوان سا5رگرائی ،burocratizacion ،   دولت آِمر autoritarismo   

  .نسخه ھای ارائه شده بااطمينان توفيق خواھند يافت 

، تفکيک و جدا نئوليبرالی  بوجود امد  ءکه بخاطرتغييراتی توفانازپيش  :واقعيت اين است که  اما     

ی ونظم غير قابل انعطاف شھرساز segregacion  espacial ازيکديگر  ی شھری فضاھا  نشد

 خانم جين. قاد بودميدان امدن نسخه ھای نئو ليبرالی ، مطرح ومورد انتبمدرنيست از جھات بسياری پيش از

  the death and life of Great American Cities  1961 )  شھرساز کانادائی امريکائی در(  Jane Jacobs  جاکوب



 ام ءوضعيت شھری: مورد انتقاد قرارداده ميگويد را برنامه ريزی مدرنيست فونکسينيت  1960سال در

ء شھرسازیء وبی ارزش reductiveساده کننده  وپيچيده اش ، توسط نظم مکانيکی  بانظم غنی

 گرا  عملکردسازی شھر: که معتقد است   Bermanويا برمن . دچار اخت,ل گشته است فونکسيوناليست 

ای نموده ، موجب خنثی شدن نيروھ  segregation تفکيگ وفضا را دچار تجزيه ) فونکسيوناليست ( 

که سخن معروف  له کوربوزيه . شده است  ، که مدرنيزاسيون گردھم مياوردپويا و) انارشيست(ازاد کننده 

) .چون بنظر اوانسان جديد ، خيابان جديد ی 5زم داشت " (يم بان را بايد بکشُ اخي: " ميگفت 1929در 

   .که مورد انتقاد بسياری قرار گرفت  ، ھرچند بود سخن بجائی

بسيار  zoningی مربوط به کاستی ھای برنامه ريزی شھری، بويژه فنون مربوط به منطقه بندی نقدھا    

اوبرنامه . اين انتقاد ھا را مطرح نموده است تراز ھمه بيشتر وراديکال  Lefebvreلوفر . وسيع است 

  . رابصورت بدترين دشمن شھر ومخرب زندگی شھری عنوان مينمايد ) ياشھرسازی ( ريزی شھری 

در ارتباط باجھانی شدن ميپردازند بسيار  –منطقه ای و شھری  –ادبياتی که به تغييرات  سرزمينی      

بوجود  شده ء اط,عات ، تغييراتی که دررابطه با توسعه ارتباطات  گذشته از تاثير شناخته.  گسترده است 

  Locationمکان يابی"ملی که قب,عواھمچنين .  رابطه با زمان ومسافت شدانق,بی در امد ، منجربه وقوع

 Veltzاين رابطه ولز در. ند ، دستخوش تغييرات عمده ای شده اندواحدھای توليدی وشغلی را تعيين مينمود

اھميت  - نوآوری وپژوھش مفھوم ، -دررابطه بامراحل مختلف ارتباط با بازار: ياداوری نموده ميگويد 

  .زيادی يافته اند 

که دران سرزمين ونابرابری ھايش (سلسله مراتب متمرکز تايلوريست ،   demontageواريختن       

 ، گلوبال/ جای خودرا به يک سيستم افقی از شبکه ھای مستحيل شده در کنش متقابل محلی) مطرح بود 

 teleativity فعاليت ھای ارتباطی ءگستره فضائی،  خودرادر بجای اينکه  شھرھای جھانی  .داده است 

 ،مجمع الجزايرشبکه ای از ،  ، ، ھرزمان بيشتر ثروت وقدرت رادر خود متمرکز نموده ايندنم مستحيل

بدين ترتيب در چنين نظمی  .قطب ھای  بزرگ شھری ، مراکز قدرت را به انحصار خود در مياورند 



-Veltz 1992. يا حتی ميان صنعت وخدمات ، ديگر چندان ميسر نيست و تفاوت ميان شھر وروستا

1996  

يادی تبليغ ونوشته ھای زش روز افزون اھميت خودگردانی شھرھا ، که دراثارديگر ، افزاي ازطرف     

گردھم دستورکارء . باشند state-cities"  شھرھا -دولت"  برگشتميرسد موجب وتشويق ميشود  ، بنظر

اريو بين المللی سندربه شھر، ) 1996استانبول ( ھابرای اسکان انسان UNOمصوبه   Habitat. IIائی   

اھميت منحصر  State – Nation ، ملت  -درمقابل کاھش روز افزون، دولت ،شھر-به دولت، ودر واقع 

، که مملوازتقاضاھا ، پرچم ھا ومطالباتی که بگونه ای  1976سال    Habitat .I دستورکار   .دادبفردی 

مشابه اين تقاضا ھا دردستور کار اما نه فقط .  بود  سنتی ازجانب چپ ھای دموکرات مطرح ميشد ،

Habitat.II ، مربوط به  بلکه در اسناد ھم قرارداده شدOECD  سازمان اقتصادی تعاون وتوسعه ويا در ،

کشورثروتمند تر جھان وبانک جھانی که نھادی است  تحت کنترل کشورھای ثروتمند، نيز  23باشگاه 

  . مطرح شده بودند 

  صوباتی بود که از حقوق کامل شھری برای ھمه  دفاعشامل م Habitat .IIدستورکار 

  ، بوده ھر , social urban exclusion نموده، مخالف،  رانده شدن اجتماعی شھری

  اين مصوبه ھا . چند تاکيداتش در اين زمينه  شکل کلی وبدون صراحت 5زم داشته است 

  رعايت  رابشر  که حقوقچه انھا ( حاضر در استامبول ی نمايندگی ھای ھمه کشورھا  توسط

   .امضاء شده بود ) کشورھائی که انرا زير پا ميگزاردندچه وميکردند 

  

  عدم تمرکز وتاکيد براعمال قدرت محــــــلی) الف :  ، عبارتند از توصيه ھای برجسته تر ان      

از (ات جمعی خدمدر ھمکاری وخود گردانی ) ب   ) .که اينھم از جمله مطالبات چپ اروپائی بود (   

  Organization   Basic  Communitary    –جمله مطالبات وبرنامه ھای جريان ھای مردمی 

BCOs   و وسازمانھای غير دولتیNGOs  اُ ويا سازمان .جی .بعنوان مثال شبکه جھانی  انHIC  

Habitat   International Coalition      



 اتيک گونه وتازه ھای ديگری که شرايط جديد پيش اورده بودند وپيشنھادھای دموکر اين ردوبدل ايده ھا     

  .، در واقع نتيجه پراھميت  پايان تجربه کمونيسم و تضعيف توان سنديکاھا بود 

و  F. Fukuyama " پايان تاريخ  " بسياری ازاين ايده ، ونظريه ھای نو ظھور که حتی  درميان     

نقش بدون جايگزين روند  ،  برخی ازشھرسازان در پی تبيين، دند را  اع,ن نمو  D. Masi "پايا ن کار "

معرفی ميگرديد  بمثابه تنھا راه پيوند وادغام کشورھا به نظم نوين جھانی که افسانه گونه ء  گلوباليزاسيون ،

. لب است جا   Peter  Marcuse  ،پتر مارکوزه  ،به نظريات  اشاره،  ازجمله در اين رابطه . ، بودند 

. حقيقی اين تغييرات است  برای ابعاد پی يافتن پاسخیوبا توجه به بسياری ازاين تبيين ھای نظری ، درا

برای تغيير که انگيزه ھای زيادی  پاسخ نشان ميدھد ، "؟  چرا منتظر تغييرات شھری شويم:  "ميپرسد 

تمرکز    ت کاری ،ار مناسبتغييرات د  تغييرات در فعاليت ھای اقتصادی ،  : از ان جمله  . وجود دارد 

با افزايش پويائی . را داريم   پسا فورد يسم ،  در کنترل فعاليت ھا وھم چنين ھمزمان با ان امکان تجربه ،

   .يرات شھری وشھرسازانه را توجيه مينمايند ياينھا وبسياری از شواھد ديگر، تغ .سرمايه روبروھستيم 

فضا چه چيز / در تغييرات مذکور از جھت روابط جامعه :  اينکهاما ، پتر مارکوزه از مشخص کردن       

جديدی بوجود امده ، تام,حظه شود ، در نظم جديد با پويائی اجتماعی کمتردر مقابل تمرکز قدرت 

فضاھای اجتماعی مواجه ايم ، بکلی شانه خالی  segregation شدن مجزا وتفکيک  ، روزافزون و تشديد

در به انحراف کشيدن بحث پيشرفت تکنولوژی رادارد ، که درعوض متضرر  بھمين سبب سعی .ميکند 

زندگيشان ، ميتوانست در جھت بھتر شدن اين شرايط ، افزايش زمان  نمودننکت بار نمودن کارگران و

   بستگیبنابر اين ھمه چيز . د ناسايش، بھبودکيفيت زندگی، از طريق کاھش قيمت توليدات، بکار گرفته شو

چنانکه . يد خود دارد ا وافزايش قابليت ھای بدست امده را دراينکه ، چه کسی کنترل مزيت ھ هدارد ب

اپيشرفت تکنوژيکی که ھمراه باروند صنعتی شدن تحقق مييابند مارکس در قرن نوزدھم در رابطه ب

در  عوض ازادی نيروی کار، مکانيزاسيون موجب بکارگيری زنان وکودکاندر:  " . . مود ياداوری مين

  بکارگيری بيشتر نيروی کار يدی ، با وجود مکانيزاسيون ،  پروسه توليد کارخانه ای شد ، انھم بااينکه 

  "  کار روزانه " کارل مارکس در   "  .نداشت  یضرورت ھمانند مرحله قبل از ان  ، ديگر



انی برنامه ريزی شھری ادعاھای وسوسه انگيز ، مب حتی در مقابل تغييرات واقعی ويا طبيعی استکه ،     

متاثر از توليد ايدئولوژی ويا توليد ايده ھائی استکه ، " اين روند نھايتا. دستخوش تغييرات ميشوند  نيز

اين دورنما ، بعلت توان مخدوش وشناسائی توسعه ، گسترش  اما  . مبارزات سياسی را سرکوب ميکنند

می برترويج افکار ، روشنفکران  وبطور کلی رسانه ھا نفوذ عظي ، که نده ء ، نھادھا و اژانسھای جھانی کن

بعنوان نمونه وبرای ياد اوری ، توجه نمائيم  است کافی. وظيفه بسيار پيچيده و خطيری است  .دارند 

معروف شد ، سمت وسوی  Washington Consensus"  توافق واشنگتن " چگونه  انچه بعنوان

ين توافق را  در رابطه با انچه به سرنوشت کشورھای ھنگامی  دستور کار ا. خاص خود را گرفت 

صاحب اختياری مطلق بازار داخلی : ، ميبينيم  نوظھور ، که برزيل ھم يکی از انھا است ، توجه نمائيم

که در ان . وخارجی اين کشورھا در توافق واشنگتن بر پايه نظر به شمال  ومنافع انھا تدوين شده است 

اين  . تاکيد دارد  مفھوم ملتنقش و دن دولت ، تحليل وبه حاشيه راندن تدريجی کر ازانجمله ، به کوچک 

   .کشورھای غنی " اعمال ميشود تا فرضانوظھورمورد کشورھای معروف به  خواسته بيشتردر

"  tink tanks" فيوری  ، بعنوان يک نمونه ازاين استراتژی ، به سمينار بين المللی که توسط يکی از   

و برای اقتصاد انستيت Institute for International Economies   تن ، تحت عنوان  ھای واشنگ

ان  حدود صد کارشناس برای در: اشاره داشته ميگويد  ،شده بودبرگزار 1994، در ژوئن   بين المللی

انی نمايندگ. اساس پيشنھادھای سياسی اقتصادی ، شرکت داشتند ص,حات بر يک راھنمای ا" تدوين حقيقتا

  به انھا از اسيا ، افريقا وامريکای 5تين با نمايندگان بانکھا ، بنگاھھای خصوصی وبرخی ازدانشگاھيانی که

ھدف اين بحث ھادر واقع تدوين ايده ھا .  به بحث وتبادل نظر پرداختند  ،  پول خوبی پرداخت شده بود

توسط نخبگان وروشنفکران کشورھای   "نسخه" ميبايست به عنوان راھنما ويا " واسنادی بود که نھايتا

   .پيرامونی مورد استفاده قرار گيرد 

ی که ميبايست موفق  technopol" تکنو پل "به صورت يک   ، از نظر انھا،سمينار مذکور دست اخر     

در برزيل تبليغات پرخرج وگرانی " فرضا. امد تن را پيگيری نمايد درگنسخه ھاوتجويزھايش توافق واشن

، تا کارائی ء  اين ايده ھا را در افکار  ونی  انجام شديانه ھای ، خاصه ديداری ھمراه باشوھای تلويزدر رس



القای  اين ايده  که خصوصی سازی خدمات عمومی تنھا " فر ضا. عمومی رايج نموده انرا جا بی اندازند 

 .چاره رھائی از مشک,ت مربوطه است 
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