
بخش دوم –، مشکل گشا ویا اتالف امکانات جدید ھایشھر

ما رھای جدید درکشوھائی ھمانند کشورمطرح گردید ، احداث شھاین نوشتھاولء ھمانگونھ کھ دربخش

شھرھای جدید ،اما درکشورھای پیشرفتھ ھم. اندبودهمردم روبروکملاستقبا"ونھایتافزاینده با مشکالت 

در.  این زمینھ ھستیم بسیاری درھای نقدء شاھدامروزه .  داشتھ اند  نیتیموفقنچنان کھ انتظارمیرفتھآ

:، بحث ھای زیادی تحت عناوینی ھمچون استاحداث شھرھای جدیدءکنندهغازآ، کھ کشوری انگلستان 

غیر " ظاھرااھا کھشھرنایمشکالت دیگری دررظھوویا".چگونھ شھرھای جدید دچار زوال میشوند"

خرید کھ بازارگردد ، ھویدا میوال ومشکالت این شھرھا ،  ھنگامیز.، مطرح میباشدبوده اندانتظارقابل

تاثیرش امالک ومستقالترکود بازار. رکود میشود دگرگونی وبویژهوفروش ویا اجاره مسکن دچار

کوه از مشکالت شھر جدید ،مسئلھ شِ .ست موجود ارھای ازشھوشدید ترسوسحمدرشھرھای جدید بسیار

درسایرکشورھای پیشرفتھ نیزاین مشکالت .  فقط بھ انگلستان محدود نیست بی ھویتی ان ،: ن جملھآاز

ھمھ سالھ،شھرجدید ھمواره  پژوھشگرا ن را بھ خود مشغول داشتھءمسئلھ.مطرح بوده است اغلب

2009وئن ژلھ درسال جاری در مان جاز. ست برپاب نظران سمیناروکنفرانسھای متعددی در سطح صاح

موضوع دراین سمینار نیز. دشگزاربرھلندالمیردید واقع درجسمیناری درانستیتوی بین المللی شھر

.بود » برنامھون دب«مقابل شھردر»برنامھ«شھرمبتنی بر:مورد بحت

نخست منطق یکسانی . مشاھده نمود میتوانمسئلھ راتھ شدن دوھمواره  برجسنقد ھادراین کلیبطور

تبعیت کھ انرا ناشی ازمنطقی ؛ھای جدید حاکم استکھ بر شھرسازی، برنامھ ریزی وطراحی شھر

جھان انھا. معاصر میدانند دوران امھ ریزی شھریء متعارف درمقولھ شھرسازی ویا برنھنجارھای از

نتیجھ ودرویژگیھای فرھنگی وواقعیات اجتماعیبھعامل بی توجھ ایبعنوان رھا را این ھنجاشمول پنداشتن 

انیورسال وبظاھر علمی -اوج این تفکر.میکنند عنوان جوامع مربوطھ شانشھرھای جدید دربی ھویتی

دیگری علت.مشاھده نمود ،یس دوکسیادسء یستیکا،را میتوان در-ھنجارھای شھرسازیدانستن وعقالئی



سوداگران ء امالک ومستقالت مشاورین منافع . بھ ان نسبت داده میشود ھای جدید ناکامی ھای شھرکھ 

در برپائی واحداث سایر ذینفع ھا، مقاطعھ کاران ، انبوه سازان ووبرنامھ ریزان وشرکت ھای ساختمانی 

احداث این تصمیم بھءاصلیھایتعیین کنندهیکی ازرانفوذ انھااعمالبقسمی کھ.شھرھای جدید است 

.  ا میدانند شھرھ

شھرھای یھویتبنوعی بی واگر بھ مشکل افرینی و پدیده ھائی ھمچون زوال ویا ضعف جذابیت،اما

علت ھای پیش ،ئلھساین مترھمھ جانبھھ یبرای توج:خواھیم یافتدرداشتھ باشیم یتوجھ عمیق ترجدید 

رشتھ امروزه با ورود سایر . این زمینھ باشد سخگوی ھمھ ی پرسشھای قابل طرح درپا"امالکگفتھ نمیتواند

استوار ءبا پشتوانھ نظرییعلمبی فضا وشھرسازی بتدریج نگرشھای نیامالمی بھ عرصھ تحلیل سازھای ع

.تری در حال شکل گیری است 

موجود ویا با شھرجدیدیا تفاوت زندگی درشھرویژگی ھا وءمھمی کھ بعنوان تعیین کننده عمده نکتھ 

: این استکھ .قابل طرح است شھر»جذابیت« ویا بصورت دیگر »ھویت « تحت عنوان " انچھ نھایتا

نھادی ، فرھنگی ، –اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ء مداوم» روند«حاصل یک واقع درشھرموجودیھر

سازی ، تخریب ساختن ، بازروندی کھ. میباشد. . .نوسازی ، بازسازی ، تخریب و ھمچنیناکولوژیکی

وبموازات ھم تحقق "نی ساختاری و فروپاشی ساختاری دران تواماساختار گیری ، دگرگو،، فرسودگی 

پیش ازاحداث شھرمورد ،دران فضاکھدرفضای جدیدی ساختھ میشود ،"غالباجدید کھاما یک شھر. مییابد 

وطراحی و مطابق با برنامھ نداشتھ باشد وجودشھریءحومھشھری ، روستائی ویاھیچ استقرار، نظر

دراین ،باشد »پروژه « یک " ونھایتا) پالن(طرح اصل یکحدرواقع ؛ شھری مشخصی احداث گردد 

.است ، تفاوت  ماھوی خواھد داشت »روند«با انچھ حاصل یکصورت 

؟غیر خطی سیستم مپلکسکُ یا یک؟ وخطییدمپلیککُ سیستمھمچون یکشھر



ِ  ازیک سیستم با جز»شھر« م کھی، ھنگامی کھ بر این باورھستاکنون  سیستم ھای پیچیده ایء

تجزیھ را ) مپلیسیتیکُ (، ودر نتیجھ در پی انیم کھ جوانب مختلف این پیچیدگی ھاتشکیل میشود )یدمپلیکِ کُ (

با ،چنین نتیجھ گیری خواھد شد ، کھ با تجزیھ وتحلیل مذکور قادر خواھیم بود"ظاھرا .  وتحلیل نمائیم

سپس .ھیم  ارائھ دھا بررسی اینبراساس) ی دلمُ (ئیالگو، انءپیچیدهسیستم ھای ءقانون مندیشناختِ 

.  ش ھمھ جانبھ وژرف تر باشد بررسی ھای:نتیجھ موفق تر میدانیم کھ الگو ئی را واقع گرا ودر،"معموال

در برنامھ طرح شھری ھمان چیزی است کھوبرنامھ وسپساینگونھ پرداخت بھ مسئلھ شھر وتدوین الگو

.انجام می پذیرد -بھ روش واشکال مختلف البتھ -شھری)کنونسیونال( ریزی متعارف

خطی وغیرخطی با سیستم ھای ھمواره سیستم ھا،قانون مند پذیری ء،رابطھ بادرچون اکنون ،

گونھ شھری کدام از این دو) سیستم(سامانھ اینصورت نخست میباید مشخص نمود شھر ویامواجھ ایم ، در

" کامالپایدار وبگونھانشو یا سیستم ھای  شھری قانونمندی تمسسیکھاز انجا. سیستم متفاوت میباشد

پیچیده خطی نیست ، بنا بر این تبعیت از اھداف از پیش تعیین شده یک  یک سیستمقابل پیش  بینی ، مانند 

برنامھ ویا طرح وپروژه مشخص شھری  ، ھرچند کھ دران انعطاف وامکان تجدید نظرھای بعدی پیش بینی 

پدیده شھرویاھر"اصوال:، برخی معتقداند بھمین سبب.شده  باشد ، را باچالشھای بسیاری مواجھ مینماید

چون . نظر داشت درلکس سیستم مپِ کُ بلکھ یک ،یدپلیکِ مکُ سیستمیکورت ماعی دیگر را میباید نھ بصاجت

اقتصادی ، )پروسھ (روند  تحوالت ودگرگونی ھا در یک شھر ویا جامعھ شھری بھر حال حاصل یک 

. اجتماعی ، سیاسی و غیره است 

یا)پالن (طرح را بانتیجھ یک»روند «اصل یکحنظری تفاوتھای میاناکنون برای اینکھ در بعد

، مورد توجھ قرار شھراحداث یکیا پروژه پالن،" با اھداف ازپیش تعیین شده  ،  فرضا»پروژه«

. سیستم توجھ نمائیم مپلکسِ میباید بھ برخی ویژگیھای تعیین کنند یک کُ ،دھیم

کھ بصورت » سوپر ارگانیزم « ھمچون یک میباید، را» شھر« کھ این واقعیت در صورت پذیرش

مورد رایک  کمپلکس سیستم برخی از ویژگیھای اصلی؛ نظر داشتدر است  ، سیستم کمپلکسیک

:توجھ قرار میدھیم 



. لند ارتباط متقابازعضوھائی تشکیل میشوند کھ باھم در"معموالیک کمپلکس سیستم غیر خطی  --

سیستم یکدرھای در جمع پرند گان در حال پرواز  ،  اتوموبیلئاھپرنده افراد یک جامعھ ، :  مانند 

.ترافیک 

ھای تشکیل دھند اش ھمواره تغییرارتباط متقابل عضو:چون ،یک پیچیده سیستم غیر خطی است -- 

. نیستند انمتناسب با نتایج بدست امده

.  مشخص و ثابت خود  را دارند) تی رپِ وپرُ (» ضِ عرَ « خاصیت و یاھای پیچیده خطیسیستم -- 

ھای )سیستمکمپلکس(سامانھاما در پیچیده.است ان مشخص ضِ عرَ »پرواز«" مانند ھواپیما  کھ فرضا

ض بر پایھ عراھرچند این اِ . شوند جدیدی ظاھرھای) تی رپِ وپرُ (اعراض ھمواره ممکن است ِغیر خطی 

ارتباط درونی شان با کل سیسم ھمواره قابل پیش ولی چگونگییشوند ،امکانات سیستم وناشی از ان ظاھرم

پیش "کامالراویا نتیجھانچھ ظاھر میشودھموارهنمیتوان،در نتیجھ با تحلیل اجزای سیستم.  بینی نیست 

. تبیین نمود بینی و

چند ارتباطات موضعی ھستند ولی حاصل این ارتباطات برای غیر خطی ھردر پیچیده سیستم ھای-- 

.است ) گلوبال (سیستم ھمھ گیر 

. بدین صورت کھ با محیط شان در تبادل متقابلند .  ھستند کمپلکس سیستم ھای غیرخطی سیستم ھای باز-- 

با محیط شان غیرا ی غیر خطی دهء  کمپلکس سیستم ھانرژی ومابعنوان مثال درفیزیک  ھم تبادل متقابلِ 

بطور انھا ھم. د نموجودات زنده را شامل میشویھمھدر بیولوژی سیستم ھای باز.  قابل محاسبھ است 

خودرا در وپی انترُ مداوم با محیط شان در حال تبادل متقابل انرژی وماده  بوده ، از این طریق میتوانند  ِ

اما ھرچند باز بودن سیستم . یستم ھای اجتماعی سیستم ھای باز ھستند در جامعھ نیز س. سطح پائین نگھدارند 

ان باز بودن سیستم وپینترُ اِ ان نمیشود ، ولی برای کاھشوپینترُ موجب کاھش  اِ " اجتماعی ، الزاما

ویا اجتماعی با کاھش ویا بیولوژیکیکمپلکس سیستم ھای باز یواقع ھمھدر.  ضروری است 

. روابط درونی ومتقابل خود میافزایند وسازمان یابی مطلوبترد ، بھ گرایش بنظمخوصدورانتروپی 

.  میشونددارای قابلیت خود سازمان دھیپیچیده سیستم ھای غیر خطی بازبدین ترتیب --



کھلال بتنھا حھ ان نیاھگرایشدر،روندی را شکل میدھند کھبالخره پیچیده سیستم ھای غیرخطی باز-- 

.   ای خواھند داشت تعیین کنندهیرتاثاینده نیزوگذشتھ

ویا ھر سیستم ،باز وتوجھ بھ شھرءخطیبھ ویژگیھای کمپلکس سیستمھای غیرباتوجھ مختصر 

شھری  در » طرح « بتدریج بھ محدویت ھای یک،بازغیر خطیءاجتماعی ھمچون یک کمپلکس سیستم

در فرصت . پی میبریم ،بیش از پیش،چالشھای بعدی ان ظھورشھری وممانعت ازسامان دھی زندگی

.  بحث نظری حاضررا با پرداخت ھا ی ھمھ جانبھ تری ادامھ خواھیم داد ای بعدی  ھ

ھم اکنون ویااین اواخرکھ:  این حد میتوان ادعا نمود در" اولین جمع بندی مقدماتی فعالبنا براین در

مورد توجھ قرار »گرایش ھا«مجموعھ ای از ھمچونتحوالت شھری را،جریانپژوھشھای دربتدریج 

: گرایشھای مختلف ودر نتیجھپرداختن بھمقولھ ای مبتنی بربیشتر بعنوانرا ھمبرنامھ ریزی شھریداده  و 

یک"فرضاتا،دنمینگرعلی القاعده موجود، انھم شھر ویا وضعیت ھای شھری »ھدایت«مداوم یک  روند

.رایج است " کھ فعال،اھداف از پیش تعیین شده الگو وبرمبتنی،شھری»  طرح «

:مالحظات خاص وعام 

ازجھات نظریاست کھچالشھائی،ھم گفتھ شدرح گردید درواقع ھمانطورکھ پیش ترانچھ مط

، نظیر ان  رابطھ با مقوالتکھ درپژوھشھائی یا و روی برنامھ ریزی شھریفرا،بطورعام)تئوری ( 

ایجاد شھرھای جدید درجامعھ ما : بحث حاضر درمورد برنامھ ریزی شھری وخاصھ دراما. قراردارد 

جدید یھااما مشکل ومسئلھ اصلی در احداث شھر،فوق را ھم میتوان مطرح نمودنظری مالحظاتھرچند

رد شھرھای جدید احداث مودر.مربوط نمیشود پیش گفتھ ءھ ھای نظریغدغدچندان  بھ "ا فعالمدر کشور

سیاست این ھ رفتن وفاصلھ داشتن وتقابل کاملبی راھ، ا صلی مشکلماشده ویا درحال احداث درکشو

"فعالمامسئلھ اصلی ! در شرایط کنونی است ،وتصمیم گیری ھا  با نیازھای شھری جامعھ گزاری

عمل ،درکنونتاکھ روالی . استشورکدن با مقولھ ھدایت توسعھ شھری درمواجھ شء نحوه رایج، اشاره بھ

سیاست گزاری .گردیده است جامعھ -محدودِ انھم  بسیار-دادن فرصت ھایوھدرامکاناتموجب اتالف 



اعمال این سیاست گزاری ھا اثرکھ درتیمشکالت ومعضالبلکھ باتشدید ھائی کھ نھ تنھا ثمره ای ندارند، 

علت شده رفع ویا تعدیل مشکلی خود مزید بردرعوض " نھایتایند ،بوجود میاسلبی ودستوری " عمدتاءی

.وبرمشکالت موجود میافزایند 

وریء  آیادوات  علی رقم ھمھء  انتقادچرا :  اکنون پرسشی کھ قابل طرح میباشد ، این استکھ 

مورد بحث فرینآ باز بھ سیاست ھای مشکل !ھمگانبرایپیش رو وقابل رویتناکارامدی ھای محرز

؟ میتوان تعبیرنمود ھچگونرااین تناقض محرز؟ ادامھ داده میشود 

.ھای واقعی بخش شھری نیازبای مربوط بھ احداث شھرھای جدیدھاتناقض سیاست گذاری

بسیار این ناکامیوری ھایآبا وجود یاد ھای جدید وحداث شھرعدم موفقیت درای کھ علی رقمھنگام

بال فاصلھ ! ستورکارقرارمیدھیم  را درداحداث شھرھای جدید دیگر،ات بھ انتقادئیبا بی اعتناھمباز،ھا

اما واقعیت بیش از این .میشود  برجستھاین قضیھ صاحب منافع ھستند، اعمال نفوذعوامل خاصی کھ در،  

ازان ناشیباید نمیھمھ چیز را ھملیرا نادیده انگاشت ، ونی ھرچند نمیتوان این اعمال نفوذیع.است 

با شھرسازی رابطھ میتوان ازبرداشت ھای رایج درکھبھ گونھ ای.متنوعی داردعللاین مسئلھ .دانست 

دوره اموزشی این مقوالت دربرنامھ ھایتامحتوای،رفتھگدر میان کارشناسان وبرنامھ ریزی شھری

نباید،ازھمھعالوه بران ومھم تر. ین وضعی موثر دانست را در بوجود امدن چنھای اموزشی مربوطھ 

نیازھائی کھ .  داشت نظر دوراسخگوئی بھ نیازھا ی موجود را ازپدرمسئولین مومداماندگیدرء مسئلھ

دستگاه اجرائی گوئیدر نتیجھ بھمین سبب. بوده است اجرائینا کارامدی ممتد دستگاهونتیجھ قصور" عمال

. استخود مسئولیتکردن مشکل از قلمروھمواره در پی دوربنوعی 



در،سیاست گزاری ھائی کھ تاکنون اعمال شده مبتنی بر،شھرھای جدیداحداثشھرسازی وبرنامھ 

رفع-جھت منافع دری شھرگسترش ھای ایندهبسیار وحتی اختالل در روند ھدایتموجب مشکالت،عمل

.بوده است   جامعھ -ویا تعدیل مشکالت

ھ سیستم نتیجبخش شھری ودر:  مطرح نموده ایم این سایت تا کنونھمانگونھ کھ دربخشھای قبلی در

ضعف شدید عی ھرج ومرج ودچارنو،ھگذشتپنجاه شصت سال ھ قریب بایندر،وشبکھ شھرھای ما

روند سیاست گزاری ھا وباصطالحاین ھرج ومرج در واقع بازتاب .است ساختاری شبکھ فضائی خود

انقالب شکل وبطور کلی سیاست ھای اقتصادی ای میباشند کھ پیش ازالگوھا وبرنامھ ریزی ھای توسعھ

دھھ ھای کذائی؟چھ کنم؟  در پی چھ کنمانوبدنبال رفتھ  وبعد از انقالب ھم پس از سپری شدن دھھ اول گ

،نتیجھدر.شدند تکرارالبتھ سرھم بندی شده تربازتولید و،بھای بعدی دوباره بصورت پیش ازانقال

این وضعیت تاثیر!استبیش از پیش از انقالبمسئلھ سازی وبن بست ھایش:بوجود امد کھ وضعیتی

چنان بر ھرج ومرج ، این شبکھ : کھبود بقسمیو شبکھ شھرھاشینی ، توسعھ شھری شھرنبوجود امده بر

نقش خود را بعنوان ساختار فضائی»دحٌ «کمترینحتی درقادر نیست در شرایط کنونیکھاش افزوده شد

ی نطوال" مدت نسبتادرواقع نھ تنھا دراین . ایفا نماید وفضائیاجتماعی،افتصادی )یوتانتگرا(یگانھ کنندهء 

،ده نبودارجھت منافع جمعی برخورجھت سازماندھی ساختارگیری اش درھدایت اگاھانھ درازپشتبانی و

. است  اش افزوده شدهنابسامانیبر، درتقابل با منافع جمعیءگزاری ھایاثر اعمال سیاستدر" مرتبابلکھ

؟ ند رفتگچگونھ شکل و ؟ کدامند علل این وضعیت 

افزایش :  شتاب گرفتن تغییروتحوالت جامعھ ، ھمچون بعلت32مرداد 28ازسالھای بعد از کودتای 

در حد فروپاشی بخش " ، اغاز دگرگونی ھائی ، بعضاتحرک وجابجائی وسیع ان جمعیت ، سریع تر

ت وسیع ومعضالکمبود ھا ،  ظھورءتغییر وتحوالت داخلی وخارجی ایرروستائی ، گسترش شھرنشینی وس

: بود کھ قتصادی ، اجتماعی وسیاسی ی ادرھمھ ی زمینھ ھاکشورعقب ماندگی وتوسعھ نیافتگی ء عمیق ، 

تن ویا تعدیل ازمیان برداشضرورتبعلت ء. داد مشکالت را افزایش دید ناشی ازتش»فشار سیاسی«

امورتصمیم گیری درامرمشارکت مردم درلزومحجم شان افزوده میشد ،بروز برکاستی ھا ئی کھ روز



کسب جھت مطالبات اساسی مردم نھایت بصورت ذکوردرمنیازلذا ، .ھویدا شد بیش از پیش ،جامعھ 

، بنظر میرسد ، پاسخ زمامداران بھ این ضرورت ھا. میشد مطرحواجتماعی حقوق مدنی ، سیاسی 

با بتوان،وتمکین بھ مردم ساالریبمردم روبود کھ بدون سپردن امویا راھی جستجوی شیوه

را ازمیانگسترش ھ بمشکالت روحد امکان ،در،ش گیری ورو بافزایحال شکلعبورازمطالبات در

درواقع رویایء خواستھ ایندورانایندر.حد اقل رساند تعدیل نموده وبھ رایا اینکھ انھا، برداشتھ 

اکثرجوامع درحاشیھ وتحت سلطھ »ء ملی« نھالبتھ  »  بستھوا«یا بزعم برخی و» محلی«بورژوازی

پذیرش ،سلطھ گران یوتوسل بھ نسخھ ھاھمراھی:کھ اما استثنای کشور ما دراین بود. بوده است 

بانک جھانی و کھیئازطریق سازوکارھاانھم،توسعھ بھبرنامھ ھای توسعھ وسیاست گزاری ھا مربوط

نیل بھ رعالوه باین سیاست گزاری ھابود کھبگونھ ای دیکتھ میکردند ؛بنوعی صندوق بین المللی پول ،

پیش گفتھ را نیزبعھده بورژوازی محلیویا تقویت وتثبیتشکل دادن وایجادنقشمیبایستمذکورھداف ا

عیتی ویا بخش اصلینظام ارباب رجامعھ ما پس از زوال تدریجی در:  استثنا از این نظر کھ!د نگیر

صادرکننده مواد اولیھ بودند کشورھای توسعھ نیافتھ ای کھتشکیل دھنده الیگارشی حاکم ، درمقایسھ با

درھنوزمابورژوازی محلیبود ،  )پالنتاسیون (اقتصاد کشت اقتصاد شان مبتنی بر صادراتواغلب

ه ء تعیین کننده  نحوه تحقق کھ این خود یکی از عوامل عمد. شکننده وناپایدار بود مراحل تکوینی وبسیار

!میباشد  57انقالب 

مستعمره ای کھ تحوالت اقتصادی واجتماعی اخیرشان  " در مقایسھ کشور ما باکشورھای سابقا" فرضا

بسط وانکشاف اقتصاد مبتنی اغازاین کشورھا دردر:  ؛  میبینیمرا دوسھ دھھ قبل ازکشور ما شروع کردند 

ادرات مواد اولیھ فعال بوده ودر برصدراقتصاد مبتنیانھا کھ بورژوازی محلی مدتھا بود،شانبر بازار

البتھ بھ علت . ند ه اصادی جدید بھ ان نیاز داشت بودتقادر بھ شکل دادن بھ انباشتی کھ تحوالت اقواقع

طریق بھ تامین کمبود سرمایھ ھای الزم ازامعواین ج، مذکورمحدویت توانائی و ناکافی بودن انباشت 

کھ بتدریج اغلب این جوامع ھم اکنون میزان استقراض خارحی شان. استقراض خارجی سوق داده شدند 

. بیش از چند صد میلیارد دالر است ھرکدام ،افزایش یافتھ 



داری محلی جامعھ ما در ھ سرمای،جوامعدر مقایسھ با سرمایھ داری محلیء انھم عقب مانده این اما

"  اصوال!نقشی نداشت32ب مانده ومحدود جوامع نامبرده  نیزدر تحوالت بعد ازمرداد ھمان حد عق

بھمین !  در این تحوالت شرکت نماید ،خودامکانات بھ متکی ،ازانباشتی  برخوردار نبود کھ تاحدی 

.فت صورت پذیرسبب تحوالت نخست بکمک قرضھ خارجی وسپس تزریق مداوم در امدھای نفـــــــــتی 

.  ھای پیش گفتھ وارد مراحل جدیدی شد روند سیاست گزاریدر چنین شرایطی وبا پیگیری چنین اھدافی 

صندوق بین المللی مراکزوتشکیالتی نظیر بانک جھانی ،:بدین ترتیب ودر پی تحقق چنین اھدافی بود کھ 

بنیاد فورد ،کننده ای نظیربانیبنیادھای پشتیووارد ، ام آی  تیھمچون گروه  ھارمشاورانی پول و

این ء ھمھ. وارد عمل شدند خارجھ امریکا و وزارت  امورسیاھمچونسازمان دھندگانی و،کارنگی

شکلبصورتانھم ،ات اجتماعی اقتصادیموجب تغییرنھایتاتا عوامل وخواستھ ھا دست بدست ھم دادند

دریک ساختار توسعھ نیافتھ روبرو با زوال تدریجی ، مبتنی بربازاراز انکشاف اقتصادخاصی

متاثر ازشرایط " کھ عمدتا شھریتوسعھ تحوالت شھرنشینی ودراین میان . ساختارھای سنتی اش ، شوند 

این چالشھای اثربدین ترتیب ودر. نددورآپیش راایغافلگیرکننده"نیزچالشھای جدید ونسبتا،پیش گفتھ بود

ایت سیاست وخواستھ زمامداران وعروازھمان برداشت ھا ھم متاثرامھ ریزی شھری برن:جدید بود کھ

اقتصادی توسعھ"اصطالح "بھ نسخھ ھایوتکمیل کننده سیاسی شان ، بصورت پشت بندمالحظات

.ند میدان امدھ بواجتماعی ، 

من بنیاد فورد وسپس گروه ابتھاج دست بدا،برنامھ ریزی ھای توسعھ ھمانگونھ کھ دربنابراین ،

گروھن کھ از مدتھا تھران بھ ویکتورطرح جامع : ھری ھم بعنوان مثال دربرنامھ ریزی ش. ھاروارد شد 

. سپرده شد با بنیاد فورد ھمکاری داشت ،کشورھانیادرپیش 

تھیھ برای د ، دعوت ازگروه ھاروارمردمبدون مشارکت انھم،توسعھبھ اصطالحھایبرنامھ ریزی 

روند در ھمان سالھا ، یکی از اجزای اصلی وتاثیر گذار، پس از تاسیس سازمان برنامھبھ بعد سومبرنامھ

ھنگام اغاز بررسی  گروه ھاروارد: جالب اینجاست کھاما.  بود 32ای پس از مرداد تحوالت سالھ

ودوم را درحد یک برنامھ توسعھ نمی برنامھ اول "وفراھم اوردن مقدمات برنامھ سوم بھ بعد ، اصوال



.ندانستند بیش یک سرھم بندی بعدی راھم چیزی ء توسعھھایشان برنامھ ھای بعدھا درنقدھرچند !دانستند 

–سرپرست اجرائی گروه مشاوران ھاروارد . مک لئود .اچ . تاس .  بھ برنامھ ریزی در ایران .ج .ر(

منصفانھ باید بھ این مسئلھ : ان گذشت ،  این استکھ بی توجھ ا زبسیار مھمی کھ نباید واقعیت )نشر نی

ھ ریزی ھای توسعھ پنج سالھ مشاورسازمان اکثر مشاوران گروه ھاروارد کھ دربرناماشاره داشت کھ

نبود مردم -یعنی با توجھ بھ ویژگیھای ساختاری تاریخ ان -وضعیتی مانند ایران ھمواره در. برنامھ بودند 

ھ ، ھا دانستبرنامھ امدی وشکست تصمیم گیری ھاراعلت اصلی نا کارعدم مشارکت مردم درساالری و

کسونی آنگلوساسنت غرب بویژهان جا کھ درسنت برنامھ ریزی از"؟ اما احتماال!اغلب بھ ان اشاره داشتند 

کارفرما صورت بھھم دولت ھای مربوطھ ،است یا مشاورارائھ کننده خدمات مشخصی ھمیشھ برنامھ ریز

بود ویا نبود مردم ساالری مسئلھ : نظر این مشاورین ازاین صورتدرتلقی میشوند ،کار"  حبصا" ویا 

در چنین شرایطی " در صورتیکھ معموال!  ونھ ارائھ دھنده خدمات مربوطھ ! کارفرما خواھد بود ؟

تن بھ چنین،نستھچنان کھ مرسوم است خودرا متعھد بھ منافع مردم داکارشناس صاحب نظر بومی

سیاسی دیدنء چنین ھمکاری ای بھاصطالح برنامھ ریزانانچھ در!ھمکاری وارائھ خدماتی نمیدھد

چون برنامھ ریز غربی برنامھ ریزی را امری علمی وفنی دانستھ وتعیف برنامھ ریزی .معروف است 

.بعنوان یک روند سیاسی را نمی پذیرد 

ھ بھ این واقعیت استکھ تداوم روند فوق یعنی بازتولید ھمان سیاست ھا توجھدف از طرح بحث حا ضر

منطبق نبوده و از انھا مطالبات مشخص مردمباھاسیاست گزاری کھانجااز،گذ شتھ وبرداشت ھای 

:، وضعیتی پیش امده کھ گرفتھ استدر تقابل کامل باان قرارتدریجی نھایتافاصلھ گرفتھ وبازاویھ سازی

ی مشخصیکالن شھر با کمبود ھافالن در"فرضا!آید درعادی وطبیعیھ رفتن بصورت امریھبیرا

در عوض چاره مسئولینچونچرا !یبینیم ان مازدورجدیدیاحداث شھردرراراه حل.مواجھ ایم 

اصطالح بھال خود چاره را دربخی! اندیشی وپاسخ بھ کمبودھا ویا مشکالت مشخص ،  دور اندیش شده  

حال این بیش از حد .  میبینند ، شھر" حد"جلوگیری از گسترش  بیش از ان ، یعنی ! " ریشھ ای " حل  

در ھای مشخص مردمی بامطالبات ونیازاعقابل دفءچھ رابطھ "اصوال، و بودن بر چھ مبنی ای است 



وبدین صورت؟!اولیای امور است بلکھ با ،نھ بامردمانامریست کھ تعیین وتشخیص. دارد این زمینھ

.  دنمیشوچون دور باطلی تکرار ، باز ھمان برداشت ھا وسرھم بندی ھا رایج شده در شرایط مورد بحث 

مھدی کاظمی1388شھریور 


