
   بخش دوم -جھـــــــــــــانی شدن وسياست شھری در پيرامون سرمايه داری          

        

  . مرده ريگ  موروثی   -1-  3        

، ان مواجه است باجوامع سرمايه داری پيرامونی ، دراما مشک�تی که امروزه برنامه ريزی شھری       

اسپانيا ( متوجه کشورھای ايبريک "اينجا اشاره ام دقيقا؛  فقط بعلت تاثيرات ونتايج گلوباليزاسيون نيست

  .است )  م. وپرتقال 

شکل گرفته ، خارجی ده ريگی است که طی پنج سده سلطه نابرابری اجتماعی ، مردرامريکای 3تين       

اين طی  .، ھمراه شده است  ھستنددوره ھای قبلی  وابسته به ميراثبا منافع نخبگانی که بشدت متاثروانچه 

 موروثی در ويژگيھای. ازميراث دوره ھای پيشين بوده اند ی به صحنه امدند که متاثردوره تاريخی نخبگان

درپيشبرد  رابطه ووابستگی به قدرت کهاستفاده از )الف :اين روند تاريخی را ميتوان بدين سان مطرح نمود 

 برای انجام اھداف شخصی وخصوصی؛ ی امکانات عموماستفاده از) بسياری ازامورنقش مرکزی دارد ؛ ب

      )11.(وجود ارتباط ميان منافع اربابان قدرت ، دستگاه حکومتی واقتصادی  )ج

 معروف به ، اربابان قدرت محلیوذ باقی مانده ھای اليگارشی سابقنفپارتی بازی ،  اعمال نفوذ ،     

 .ند موروثی ارتباط تنگاتنگی دارندرو ھستند که با اين ھائی مرده ريگھمگی ، ، مالکين بزرگ  ھنگانسر

 انرا شخاص صاحب قدرت ا3تين بخشی ازاعمال نفوذی استکه ورشوه خواری ھمه گيردرامريکای  فساد

نگھداشته  ، مدرنيست –پيش  ،وضعيت عقب مانده نظام سياسی وحقوقی را در نفوذی که.  نموده اندتشديد 

ء اين کشورھا ند مدرنيزاسيون صنعتی وشھرنشينیومدرن با ر –روابط پيش  که بدين صورت. است 

چنين وضعيتی اجرای قانون ، بعلت وجود منافع صاحبان در.  داده استبه بقای خود ادامه  ،ھمزيست شده 

شخصی قضاوتشان روابط مپيشروچون درقوانين . طی مينمايد اغلب روالی غيرقابل پيش بينی را  ،قدرت 

   .  ختم شوند  ء متفاوتیحبان قدرت ميتوانند به نتايج محافظه کارانه  ااعمال نفوذ صمطرح ميگردد دراثر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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. امل صاحبان زمين وام�ک شھری نيزميشود ش ،مشاھده خواھد شد " ھمانگونه که بعدا، اين موضوع      

مالکيت زمين درشکل گيری جوامع 3تين امريکائی نقش بسيارمھمی :  داشت ع�وه بر اين بايد بخاطر

  .داشته است 

 مورد توجه قرارگيرند ،  عقب مانده وتاثيرگذار دررابطه بانيروھای،  ميبايديگری که د یويژگ        

. ميدارند ابرازاجرای ماموريتشان رابطه با اجرائی درمسئولين ھائی استکه وحرافی  ، ادعاھا اظھاراتتاثير

مطرح  ) رنامه ای ، 3يحه قانونی ويا ب حطر اجرایدراغاز(اانچه ب، بسياری ھمواره فاصلهء که  اظھاراتی

  )12(.  استميشود ، داشته 

خود را يافت که  پارلمانھای 3تين امريکائی مشکل ميتوان نماينده ای رادر" ا اين اوصاف ، فرضاب     

يا  منافع وگرايش سياسی ايکه وابسته باشند ، خود را مردمی واکثريت قاطعشان به ھر. محافظ کاربداند 

تحصيل کرده ھا واکادميک ھا ھم بھمين صورت ، چنانکه گوئی اين . نند دست کم چپ ميانه معرفی ميک

  .  خصوصيات جزئی از خصلت وروحيه 3تين امريکائی ھا شده است 

بفرد  و تحليل خصلت ھای ويژهء اين سرمايه داری منحصر صاحب نظران بسياری اقدام ، به بررسی     

 )Sui-Generis ( ا روابط غيرسرمايه داری را بکارميگيرد ، نموده اند که برجوامع ما حاکم بوده ، ام.   

نه اين جوامع را يا داوری نموده ، نشان ميدھد ؛ چگو"افتراق ھای داخلی"  )Canclini )1990لينی  سکان

 )  1995(سلسو فورتادو. ھم زمان ھمزيستی مينمايند يژگيھای متفاوت تاريخی با يکديگرو

CelsoFurtado اين پديده ھا ميپردازد "  وھمزمانیاخت�ف فاز" ويژگيھای مربوط به  به شرح .

 ترکيب" انرا  با اقتباس از تروتسکی  )Francisco de Oliveira  )1971اوليويرا ِد    فرانسيسکو

 "يمنآ شاھدانچه : ميگويدFlorestan Fernandes 1975 فلورستان فرناندس. مينامد "نابرابر

    و ءپژوھشھا ی بسياری بربقا ھرچند .است  "توسعه ء مدرنء عقب ماندگی" و يا" مدرنيزاسيون با تاخير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقد وتفسير  ربرتو  شوارز  ازان    Maachado de Assisاسيس   در اين رابطه ميتوان به اثر متفکر برزيلی در قرن نوزدھم ، مشادو دِ  - 12

  نيز رجوع نمود



رابطه با اما در .تاکيد دارند  )13(روند مدرنيزاسيوناليگارشی در مقاومت بازدارندهء مرده ريگ  

چندانی روشنگرانه پژوھشھای عقب مانده ھنوز پديده ھایيون با اين گلوباليزاس روندشدن  روبروچگونگی 

  . انجام نشده است 

در ( م در برزيل ، حتی ميتوان افزايش فساد اداری ورشوه خواری را ، دستک" ازطرف ديگر فرضا     

 نيز 90سالھای ديکتاتوری ، خاصه بعد ازسالھای دھهء در سيستم سياسی اداری) مذکورمورد حفظ روابط 

          .مشاھده نمود 

دست رفتن تدريجی قدرت قوه مقننه به سود قوه اجرائی و ھمچنين فرضيه ما براين پايه است که از       

اسيون پيش اورده ، باعث شده  روابطی که بر پايه تبادل نھادھائی که ضرورت ايجاد انرا گلوباليز بسود

  . فعاليت ھای پارلمان تاثير گزارده وتقويت شود پيش ميايد دروتحکيم نقش  مارکتينک 

پيش برای   عملھم ، درويژه گيھای موروثی پيش گفته : ای که قابل طرح است اين استکه فرضيه       

رابطه با تصميم بفرض در ، علتصورتيکه که بھردر اما. شوند مي بکار گرفتهاھداف گلوباليزاسيون  دبر

 . د نبه حاشيه رانده ميشوبراحتی کنارگزارده وبايد کارامدی 3زم را نداشته باشند که انچنان  ، گيری مھمی

در  اينکهونه  . دنم�گردشان ميبايست توسط نھادھا ی مسئول برمختلف ابعاد به ھرحال اين مسائل و

   .به عھده شھرساز گزارده شود   انھا  افشا وبرم� نمودنوظيفه  -دربخش شھری  –ورد بحث مقو3ت م

  

  )14(شھرھای جھان در حاشيه   ھای  پارادوکس  4-1       

       ک�ن شھرھای کشورھای سرمايه داری پيرامونی وضعيت ھای شھری ای ھستند که ويژه شھروب       

    ــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ان جمله فرضا از. مربوط به نيروھای عقب مانده وگلوباليزايسون ميباشند  نظر در برداشت ھای در حال تجديد بسياری ازاين صاحب نظران - 13

  .را ميتوان نام برد   2003وتجديد نظر شده ان در سال  1972نوشته " نابرابری تطبيق داده شده " فرانسيسکو اوليورا  در

دن ھمچنين بر بد تر ش که ابعاد تراژدی شھری در جھان وبويژه درکشورھای سرمايه داری پيرامونی نشان داده ، خودرا به داده ھای کميتی "فع� -14

اشنائی با کميت وھا وامار د ر اين رابطه برای . شاخص ھای مربوطه  در اثر تاثير جھانی شدن بر اوضاع جاری تاکيد دارد ، مشغول نميکنيم 

که در   UN HABITAT, ECLAC ,GLOBAL URBAN OBSEVATORYکنفرانس مسکن سازمان ملل وھمچنين )  2006(داويس ،  ميتوان بهمربوطه 

   .مت ماخذ ونابع توضيح داده ايم رجوع نمود پايان در قس



 . ميتوان درانھا به وضوح شاھد تضادھا وتناقض ھای پيش گفته بود 

  بخش کوچک ويا بزرگ جمعيت شھری ، متناسب با شرايط ھرکشور، از حقوق متعارف شھروند ی      

امکانات طريق شھرراازد درخو ، امکان سکونت و ماندگاری سعی دارند عين حالاما در. ميباشند محروم  

ميزان  قصدمان پرداختن به " بدون اينکه فع�. ھم اورند ا، فر بدست مياورند محدود ونا کافی ای که بسختی 

را  ای حاشيهدرکشورء  جھاندر امروزه ،با توجه به اينکه ( باشد ،  شھری جامعهاين بخش ازکميت و

که دچار اينگونه محدوديت  اش شھری جامعهبا بخشی ازماردقيق وقابل استنادی دررابطه آنميشناسيم که 

اغلب اين جوامع در ، جمعيت شھری عمدهبخش :  ميتوان گفت،  )، ارائه داده باشد  ھا ھستند ومحروميت 

ھای سرمايه گزاري ،  )مھندسی  -معماری( خدمات فنی بدون امکانات کافی وبھره مندی ازمسکن خودرا 

وضوابط ساخت وساز درشھر ، ام�ک ء ناظربرقوانين مراعاتوھمينطور بخش عمومی ، تسھي�ت بانکی

  .کنند بر پا مي

با امکانات مختصر، ناکافی " که افراد راسامجازبناھای مسکونی محقر، درحاشيه وغيرساخت ،  اما        

 وارزانی انتداوم پائين ماندن سطح دستمزد نيروی کار احداث مينمايند ؛ تاثيربسياری درمتعارف شان روغي

به حساب نتيجه سبد مخارج ومصرف خانواده ودرمھمی ازدستمزد  چون مخارج مسکن بعنوان جزء. (دارد 

بازارداخلی وامکان در ، ھنگاميکه صنعت فورديسم ، جھت فعاليت بويژه درمراحل اوليهء توسعه.) ميايد

خواسته اصلی سرمايه  ويابصورت ضرورت  ، داری پيرامونی ميگردده سرماي امعورقابت ، وارد ج

سيستم توليد سرمايه با اينکه اين ويژگيھا جزئی از.  ميايدبرای سرمايه گزاری ، در )لوباليزهگ(جھانی شده 

ر مسکن دسترسی چندانی به بازا) روند توليد مشارکت داردبخشی ازجامعه که در( کارگر اما داری شده ،

مسکن بخش خصوصی ، بازار.  ميماندمحروم ب ونصيبی "ات مسکن عم�امکانء بھره مندینداشته واز

محروميت ھمواره موجب افزايش بھای مسکن   ، ندفعال دران 3تيندرامريکای  اندست اندرکاران  کهانچنان

 رکشورھای سرمايه داری مرکزی بخشد .شده است تر جامعه از دسترسی به ان  در امد بيشتر3يه ھای کم

ھم واحد  ءدر صد بقيه20. درصد واحدھای مسکونی است  80د ارائه دھنده حدومتوسط بطورخصوصی 

در کشورھای . ارائه يارانه ھای مختلف ارائه ميگردند با ھستند که بکمک دولت و ای ھای مسکونی



است جزء محدودی ازکل بخش  ان عرضه کنندهخصوصی پيرامونی بازارمسکنی که بخش سرمايه داری 

 مداوم افزايش به مشروط ھمواره فعاليتش ادامه ای که رونق وامکانانھم بگونه . مسکن را شامل ميگردد 

  . بوده است بھای مسکن 

پيش خيل متقاضيان مسکن ازبھرمندی از چنين فزايش بھای مسکن ومحروميت بيش ازتداوم گرانی وا     

ز پيش ، مشک�ت ومحروميت از بھرمندی از انرا بيش اکه به شدت سوداگری بران حاکم است  ، بازاری

در صد جمعيت دسترسی به  30دربرزيل ھمچون اکثر کشورھای امريکای 3تين ، فقط  .افزايش ميدھد 

وندان که ياری ازشھرحتی بس. خش خصوصی عرضه کننده ان است ه بواحدھای مسکونی ای را دارند ک

) حقوق حداقل  پنج بيش ازبادر امدی ( از نظر شرايط اجتماعی جزئی از طبقه متوسط ارزيابی ميشوند 

ر سرمايه گزاری ھای گاز طرف دي .قادر به ابتياع مسکنی که بخش خصوصی ارائه ميدھد ، نميباشند 

ضروری است ياد اوری  انچه . ندانی ندارد چتابع منافع واھداف خاصی است وعموميت " دولت ھم معمو3

گيری  به صورت سه سمت را ميتوان ، شھرھاسرمايه گزاری ھای بخش دولتی در: شود ، اين استکه 

ه شدن منافع بخش براور حمايت و سرمايه گزاری ھائی که جھت) الف : متفاوت ازيکديگر متمايز نمود 

نيروی  واقعدر که سرمايه گزاری ای اينکه،يا . رساخت وساز ورونق بخشيدن به ان انجام ميشودبازا

انچه امروزه به مايه گزاری درسر) ب. اين بازار است وری درآوسود ارزشافزايش  وعامل کهمحر

سرمايه گزاری ھائی که بيشتر در جھت کسب امتيازات وحمايت ) ج.  مارکتينک شھری معروف شده است 

جھت "نشين وبعضايرمايه گزاری ھای اخير ميتوانند دربخشھای فقسر. ھای سياسی وانتخاباتی است 

   . پاسخگوئی به نيازھای مسکونی انھا انجام شود 

 امکانات وسھولت ھای مسکونی که زيرساخت ھا وخدمات شھری را شامل ميگردند ومورد تقاضایاما     

انھا ، توسعه  به تمايل چندانی بخش بزرگی ازجمعيت شھری ھستند ، نه بخش دولتی ونه بخش خصوصی

  .ندارندرا  ، ھای موجودمتناسب با نياز

اطراف مسيل ھا ، رودخانه :  ، ازانجملهاجه اندمو ناکارآئیمحيط شھری با کاستی وفضاھائی که ازنظر    

عوارض و ب�خره بسياری از وعمق دره ھاب گرفته آمنابع ذخيره آب ، تا3بھا ، زمين ھای پست ھا ، 



که رسيدگی وتصميم گيری درمورد رفع  وضعيت ھائی . که درفضای فيزيکی شھروجود دارند مسئله داری

ھمچنين ی بازارمسکن وذينفع ھاليکن  ، دارده اقدامات ومصوباتی ب ، نياز کاستی ويا بھينه سازی انھا

بی توجه به ھمه ء اين نيازھا در "اين اقدامات نداشته وعم� نبود و ، توجه چندانی به بوداجرائی  مسئولين

الودگی محيط زيست بويژه :  بسيارند  ،  عواقب چنين وضعيت اسفناکی. ھستند  پی نيل به اھداف خود

در اثر جاری شدن سي�ب ھا در مسيل ھائی که امکانات 3زم که  ، خسارات جانی ومالی بسياری  منابع اب

اثر پيش گيری ھای قبلی ميتوان از ميزان خساراتی که در . بوجود ميايد  ، دندار وجودبرای مقابله با ان 

وضعيت غامض ونا شتربعلت ناکافی بودن اقدامات 3زم ھرزمان بياين وضعيت  .زيادی کاست  تا حدانھا 

، ابعاد افزون شھرنشينی بقسمی که ازسالھای دھه چھل به بعد ، با افزايش روز. ری را بخود ميگيرد پايدا

   .زمينه ھای زندگی شھری مشکل افرين ومسئله ساز شده است  ءھمهودروسيعی يافته بسيار

وم 3يه ھای مدا ه شدن، به سبب طرد وراندھای جوامع سرمايه داری پيرامونی شھرشھرنشينی در    

نتيجه ايجاد يختگی وچند پارگی جامعه شھری ودرحاشيه شھر، موجب گسامد به وکم دراجتماعی فقير

جوامع سرمايه داری مرکزی نظير ايا3ت متحده ويا شھرنشينی در. ھای زيادی شده است نابسامانی 

چند موجب مشک�ت گی ھر اه دارد ، اما اين پراکندھمررا فضائی -اداھم با خود پراکندی اجتماعیکان

 وسايط نقليه ين جوامع وامکان استفاده وسيع ازشھروندان ا مالی ، ولی توانائی زيست محيطی متنوعی است

) انتگراسيون (وندانی که درحاشيه شھرھا زنگی ميکنند يگانگی شھر ، باعث ميشودوجايگاه اجتماعی شان 

واقع ھرچند درحاشيه شھرسکنی دارند ولی ازنظر جايگاه ری ازدست نداده ودرت به جامعه شھخودرا نسب

شھرھای جوامع  ءحاشيه نشين ومشک�ت با مشقاتحاشيه نشين طبقه بندی نشده ،  اجتماعی به عنوان

که اغلب ميبايد ارتباط خودرا با شھر با مشک�ت فراوان وگاه با طی مسافت ،  سرمايه داری  پيرامونی 

طو3نی ، درسطح " فواصل نسبتاجابجائی پياده در .، روبرو نباشند دی با پای پياده انجام دھند ھای زيا

به کنفرانس بين  جی ھا.ان.اُ  از  شھرھای جوامع سرمايه داری پيرامونی ، بنا به گزارشھائی که برخی

  .ر حال افزايش اندارائه دادند  نشان ميداد  ، بگونه محسوسی د )1996استامبول (  درشھر مسکنالملی 

3تين ، حتی در کشورھائی مالکيت ارضی واھميت وتاثيران درروند تاريخی امريکای  نقشاز ھيچکس    



ھمچون مکزيک يا بعدھا پرو  در کشورھائی، که در انھا اص�حات ارضی در سالھای اغازين سده بيستم 

   بوضوح قابل مشاھده استدروضعيت کنونی  اين کشورھا انچهدر. اشد بليوی اغاز شد ، بی اط�ع نميبو

ند ملی انجام شد  اقدام يک بصورت واقعدر کهاوليه ،  ارضی اص�حاتاز دست اورد ھای  کامل عقب گرد

 شدن با تاخير ھمواره با نگھداریمانند برزيل ، صنعتی  3تين امريکائیدر کشورھای ديگر. ، بوده است 

بصورت  ويژگيھای موروثی است کهن ازھداری وحفظ ب� استفاده زميگن  ، ھمراه بوده،  ب� استفاده ام�ک

ب� استفاده چون درعمل .  اندوروستای امريکای 3تين با ان مواجه که شھر امدهدرمھم ترين مسائلی يکی از

  .مينمايد با مشک�ت فراوان مواجه  را )15(فضا درسرزمين وعاد3نه نگھداشتن زمين استفاده پايدار

ء شھرھای ھمه) گلوباليزاسيون ( براين تاکيد دارد که ، جھانی شدن) Marcuse )1997 مارکوزه       

  ه ، بازنده ويا خارج از داين رقابت جھانی برنجھان را تحت تاثير قرارداده ، چه اينکه اين شھرھا در

 سرزمين ، مفاھيم سنتی ودر شھری افزون ء کاربرد ھای متنوعگسترش روز. باشند اين بازار در رقابت 

فعاليت دست اندر .  ، تحت وشعاع قرارداده است  شھر وروستا را ازيکديگر متمايز مينمايد که عارفیمت

ومنحصر به ارائه ترمحدود وبسته  ھم ھری ويا ذينفع ھای اين ساخت وسازھاکاران ساخت وساز ش

بصورت روبه اين وضعيت  . دارند ، گشته است  راھای ساخته شده به اقليتی که توان متقاضی بودن دواح

ه محله ھای محقرنشين منزوی ، مجموع:  ازان جمله(ا ازيکديگرزيری فضاھای مجگ افزايشی موجب شکل

بازار درسرمايه  تحرک  یاگردرچنين وضعيت .شده است ) ، مح�ت اعيان نشين تکراری يکنواخت  یھا

 ميان طبقاترونق بخشيده ، اما تحرک وپويائی راھا  ساخت وسازووضعيت دست اندرکاران وذينفع

کر  رونق تحو3ت فوق الذشھروندانی که دراثر: مارکوزه ياداوری مينمايد. حال اُفت بوده است اجتماعی در

  بفراموشیھائی امکان جذب به شھرچنين وضعيتچون در . مجازمتفاوت اندغيرازشھررانده ميشوندباساکنين 

تسھي�ت ان برای با نااميدی از امکان جذب به شھر ودسترسی به  يک نسلبيش از امروزه .ميشودسپرده 

    جدائی ب�خره حاصل چنين وضعيتی افزايش. تامين وتسھيل امورروزمره زنگيشان دست به گريبان اند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Lincoln Institute of Land Polcy  به بخش مربوط به امريکای 3تين :، ميتوان امريکای 3تين ومستق�ت شھری در مورد مالکيتدر – 15 

  .نيز مراجعه نمود   



مارکوزه . ی ، انزواوچند پارگیء فضای شھربوده است وافتراغ ميان طبقات اجتماعی ، جدانشين    

)1997(     

نخبگان انچنان که شھر عرضه انايدولوژيکی  ءکه مبنین به ظاھر سيمای شھر، فريبی است پرداخت          

: ياد اوری مينمايد   Guy Debord گای ِد بورد. مندان خواھان ان ھستند ، باشد جامعه و توان)اليت (

موجد از خود " جامعه ای تک صدائی وحقيقتاspectacular   ئی ونمايشی نماظاھرنی برمبتجامعه 

جاست  د ، ولی مشکل ايناين اشارات موضوعات جديدی نيستن ، البته      )1992 دبورد(  .بيگانگی است 

اب بخاطر داريم يک سال پس زير . حالتی افراطی بخود گرفته اند روند جھانی شدن امروزی ، که ، در

 تخريب شده بھمان صورت، اين مح�ت در ايا3ت متحده  نئُواُرلئان فقير نشين شھر " تن مح� ت اکثرارف

در حالی که بخش .  نگرفته بودندانجام  انھادر جھت رفع خرابی ھا وباز سازی ندانی باقی مانده اقدام چ

  . باز سازی شدند " ھای مرفه نشين شھردرھمين مدت کام�

، در کشورھای فقيرترھا دورنمای محدود تری دارند ی سرمايه داری مرکزی کشورھاشھرھای دراگر      

 جدائی وتفکيک اجتماعی .دورنما وامکاناتی ھستند فاقد ھر" ه عم�سرمايه داری پيرامونی اقشار فقير جامع

 segregationاما  ، وبا ان ھمزيست ميگردد جدائی اجتماعی پيشين افزوده شدهحال شکل گيری بردر

بھترين نمونه ان شايد امريکای 3تين  ، ھر چند اين . فاصله شان با ساير 3يه ھای اجتمای عميق ترميشود 

   .افريقای جنوبی است  آن بلکه نمونه شاخص تر. پديده در امريکای 3تين بسيار گسترده است ،  نباشد 

 سلطه امپرياليستی ، تبعيض نژادی کشوری است که افريقای جنوبی کشوری است کم وبيش صنعتی ،     

د با3ی زندگی پرتجمل شھرھايش دارای استاندار .  را موجب شدخت�ف وسيع ميان نژادھای ان کشورو ا

مسکونی با ھماھنگی وتسھي�ت شھری کافی  ، مانند بخش " شھرھائی که دارای محله ھای  کام�. ميباشند 

شھری که ياد اور  امی که  مارکتينگ شھری بران نھاده ، ن "ژوبورگ "  بزرگی ازشھر ژھانسبورگ  ويا

، ديوارھای حفاظتی بان ھدارای محله ھای لوکس ومرفه نشين با سگھای نگ ،روتمند جھان ثشھرھای بسيار 

البته به استثنای . است  انھا ازغير خودی ھا ين و حفاظتھای امنيتی جھت رفاه واسايش ساکنوانواع ھشدار

ونک لا بصورت ان که ، اکثريت ساکنين ان را سياه پوستان بومی  ،   dawntawnويا محله فقير نشين 



محله ھائی که ساکنين  ان برای رسيدن به محل کار ويا . تشکيل ميدھند  favelaويا   townshipنشين

ا به انجام امورشان ميبايد روزانه مسافت زيادی  را پياده ،  درامتداد جاده ايکه بخش مرفه نشين شھر ر

   )Villaca 1995  )16 وي�سا . خارج از ژھانسبورک وصل مينمايد ، طی کنند 

افريقای شھر ) Cape Town City Partnership (در  Andrew Borain نظراندرو بوراينب       

امتدادجاده ای که در . دو سوم جمعيت اش الونک نشين اند اون با زيبائی فريبنده اش بيش ازکيپ ت ءجنوبی

برای اکثريت جمعيت سفيد يت شھربه فرودگاھش وصل مينمايد گوئی ، اين دوسوم جمعکيپ را " شھر "

زيبائی ولوکس بودن شھر ساحلی کيپ  ،ميبينند انچه ساکنين سفيد پوست شھر. اند بکلی نا مرئی  پوست

 نشينبزرگترين  بخش الونک  Khayelitshaکايليتشا   .است ، نه دوسوم جمعيت الونک نشين ان 

township    بگفته . کيپ تاون قرار دارد، ازطريق جاده وراه اھن قابل دسترسی است " شھر"که درکنار

شھر بصورت ، يک بافت افقی وسيع . ھزار نفر جمعيت دارد  600اين بخش حدود  ،راھنمای مسافرتی ما

ارک ، تسھي�ت شھری ، پ اوليهبا خانه ھای متحدالشکل در قطعات کوچک ومشابه دارای زيرساخت ھای 

بااين وصف شھر بصورت نمونه غول اسائی از . سکونی است وتعداد معدودی بناھای با کارکرد غير م

ويا ذخيره نيروی کار ، بيشتر به انباری مملوازانسان   که است مجموعه مسکونی متحدالشکل فورديسمی

ھانری لوفر  که از مزيت ھای ان ،  وبھره مندی ،شھرتعلق به  ، حقدران  کهميماند ، تھيدست وارزان 

Henri Lefebvre  حق به شھر«  اثر ک�سيک اشدر «  ، Le droit a la ville  به ان اشاره دارد  ،  

  )17. (بکلی ناديده  گرفته ميشود 

   بصورت راھبرد جدائی  ميتوان ، جدائی فيزيکی وھمچنين بصری را Pretoriaبعد ازديدن پِرتوريا      

      ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، چون .ن ھمه چندان به چشم نميايد ژوھانسبورگ  قراردارد، ولی باي" شھر"الکساندر  نام تنھا بخش الونک نشين بزرگ است که در درون  - 16

ميگردد  وغول اسائی اط�ق متحد الشکل به مجموعه ھای مسکونیtownships تاون شيپز . زمينھای پست وابگرفته قرار دارد   ازشھربا یدربخش

است ، که يکی از مراکز اصلی  Soweto  تاون شيپز  سووتو معروف ترين،  ، که در دوران اپارتايد نژادی برای اسکان سياه پوستان ساخته شده 

  . مبارزات ضد تبعيض نژادی ورژيم اپارتايد بود

)   1995(  Mabinو مابين ) Harrison  et alli  )2003 برای اشنائی بيشترميتوان به اط�عات گروه بندی شده توسط ھاريسون  ِات  الی  -17 

  .مراجعه نمود 



  جدائی ايکه ھنوزباقی مانده وسالھای سال دراينده نيز باقی خواھد. نژادی  اپارتايد، بوضوح مشاھده نمود    

جدا مينمايد ؛ کمبود وجود فاصله زيادی که محل کارسياھان را ازمکان ھای مسکونی شان با  )18. (ماند 

ميان محل کار وسکنی جمعيت سياه پوست  که مسيرھائیدرامکانات جابجائی وحمل ونقل عمومی ، ھمواره 

انتظار وسايط نقليه عمومی برای جابجا شدن که در ميباشيمصف ھای طو3نی جمعيتی  شاھدوجوددارد ، 

در امتداد ) سياھان(افراد  ، بعلت کمبود تسھي�ت مربوطه ، که دربسياری موارد ميتوان شاھد بود .ھستند 

د ،  مسافت جاده ای  ، که دران صف طويل اتوموبيل سفيدپوستان با راھبندان ومشکل ترافيک مواجه ان

  .  زيادی را ميبايست پياده طی نمايند 

روشن است که در چنين احوالی تبليغات ورسانه  ھا بيشتر به ارائه تصويری از شھر ميپردازند که      

در خدمت صاحبان سرمايه ودست اندر کاران ، درجھت رضايت وھمراھی با خواسته ھای ايدئولوژی حاکم 

  . ق�ت وساخت سازھائی که به اين بازار عرضه ميشود باشد ت�ک ومسوسرمايه گزاران در بازار ام

تاثير تعيين کننده ای بر وضعيت ء طرد شدگان از  –بيغوله ھا  –نيست " شھر"اين نديده گرفتن انچه     

که بصورت اقليت ونه اکثريتی که در واقع درھمه ء کشورھای سرمايه داری پيرامونی ھستند ، به " شھر"

يعنی ناديده گرفتن   )19( .اينجاست که استثنا  به قاعده وقاعده به استثنا تبديل ميشود . ايند حساب مي

  .واقعيتی که بچشم ميبينيم 

بنظرميرسدتصرف غيرمجاز زمين وساختمان موجب عموميت يافتن وتثبيت غيرمجازبودن درمناسبات        

   ساکنين  رای حل اخت�فات ومنازعات بين قانون ، دادگاه ومحکمه ای بھيچگونه . اجتماعی ميشود 

نبود قوانين ، . مجاز وجود ندارد ھان وغيرپن ھای ويا استقرارھای معروف به ساخت وساز الونک نشين 

   بويژه دستگاه قضائی واداری موجب شکل گيری قرار ومدارھا ئی است که  سران وبزرگان محلی در اين 

  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيش نيم قرن ود ، که ماپارتايد افريقائيھا به چھار نژاد تقسيم ن –پس از جدائی درسرزمين که برپايه قوانين جدائی نژادی وضع شده بود  -  18     

افريقای جنوبی  پس ازده سال که مردم سا3ری نوپايش در صدد ازميان بردن جدانشينی و پايان دادن  به انزوای بخشھای محروم تر  -دوام داشت 

  .حاکم بر بازار ام�ک ومستق�ت شھری است  "قانون"  جامعه است ، بامانع جديدی در اين راه مواجه است که انھم

  اثر  برتولد  برشت" استثنا وقاعده " از قطعه تئاتری  برگرفته  - 19



  .   بخشھای الونک نشين  بين خود وضع نموده ، وبر اساس انھا به رتق وفتق امورشان  ميپردازند    

  اطراف گسترش يافته ،غيرمجاز انجام ميشوند بتدريج درمدارھائی که گسترش اين بی قانونی ھا وقرار        

فرضيه ما اين است که، در اين .  غير مجاز وباندھای تبھکار می پيوندد لمللی فعاليت ھای وبه شبکه بين ا

فقط به طرد ورانده شدن " بی قانونی شھری " ودر حاشيه مانده " فراموش شده " مکان ھا ومناطق 

اامنی در به افزايش خشونت ون" اجتماعی محدود نميگردد ، بلکه  گسترش و تشديد  چنين وضعيتی  ، نھايتا

    )20(  .سراسر جھان وبويژه  در شھرھای جوامع سرمايه داری پيرامونی منجر خواھد شد 

افزايش روز افزون خشونت شھری ، نشانه روشن جدائی وتفکيک شھر واقعی از حاشيه وفضاھائی      

  .استکه ساکنين ان در اثر فقر روز افزون دچار جدائی ، طرد ودر حاشيه ماندن شده اند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >   http://www.who.int<:  رجوع شود به  - 20        
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