
بخش دوم:  " راھبردیجامع"درباره  طرح  

نین ان چبرداشت ھائی کھ براساس،طرحیتطرح جامع شھری ، جامعدر بخش اول این نوشتھ مسئلھ 

ازنکات مھمی کھ برخی . گرفت مورد بحث قرارکلی، حدخالصھ ودرجامعیتی تعریف میشوند ، بطور

: وزش از تکرارعبارتند از برجستھ شدند ، با پ" مشخصا

کشورھای برنامھ ریزی شھری را از حال توسعھ کھ درازکشورھای ھمچون برخی ماکشوردر--

بر ،رایج شدهشھری) کمپرنسیو پالن ( برداشتی کھ ازیک طرح جامع "قتباس نموده اند ، غالبااغربی

فراتر )زونینگ (برد زمین شھری روکازمنطقھ بندیانھا اقتباس میشوند ،آخالف جوامعی کھ این الگوھا از

درعمل انجامعیت طبیعی استکھ ، جامعازطرحجزئی ویا ناقصی چنین برداشتبا،نبنابرای. نمیرود 

.             شود منتفی می

انھا اینگونھازی کھجوامعاگرچھ درگردد ،طرح جامعی کھ با این مشخصات کلیشھ ویا اقتباس می-- 

درحد پاسخگوئی بھ ) ینتیشن ارُ مارکت ( شود ، با پیروی ازگرایشات بازارمیتقلید برنامھ ریزی شھری

، اینگونھ ھاتجربیات اناگاھانھ ازاستفاده بجای اما ھنگامی کھ ما. موفق بوده اند " اضای ان ، نسبتاتق

کننده ھای لت وجود مشروطعھ ب،کلیشھ ویا اقتباس میکنیم ، چون امکان تحقق جامع انراالگوھا

تبدیل ی مشکَ اِ ومبی یال دُ طرح بھ شیرنھایتند ، دربامیتحقق » جزئی «بصورت ساختاری فراھم نیست و

خواھند مشکالت گردیده ، موجب افزایشلتعد ، خود مزید برحالل مشکالت باش"شده بیش ازاینکھ واقعا

؟!بوده استکنون دربسیاری جھات مزید برعلتطرح جامع تھران از اغاز تا " ھمانگونھ کھ فرضا. شد 

درخدمت"عمالجزئی تسھیالت ان ھم،کھ استعمل بدان گونھ طرح در) یال پارس( تحقق جزئی --

زید برعلت ھای ان نصیب ، مشکالت ومقرار گرفتھ -مرفھ الیھ ھای -بخش کوچکی از جامعھ 

ک سو بازارسوداگرانھای دستوری ان ازیتمحدوی. یشودمجامعھ شھری - یدرصد85بیش از- اکثریت 

کم ، ازسوی دیگرهمتمولین افزودثروتمستقالت شھری بران شدن امالک وبا گر، را رونق بخشیده 

.ه استنمودمشکل ترھمالیھ ھای میانی جامعھ رابھ حاشیھ رانده وزندگیء مد ترھا را آدر



ھای ادعاا کنون بھ ھیج وجھ امکان تحقق نداشتھ ، وبصورت حرف وجامعیت مورد بحث ، ت--

طرح) انتگراتیو ( یگانھ کننده "احتماالمیان بردن توان، باعث ازتوخالی باقی مانده  ، در نتیجھ 

قطبی شدن بصورت عامل مضاعفی ،! شدهکردنبجای وصل کردن موجب فصل، یعنی گردیده  

! وده استی را تشدید نمیھ نشینشحاپارگی ،چند،

جوامعی کھ این درپاسخگوی محتوای مفھومی رایج بھیچ وجھ » جامع «تا اینجا میتوان گفت عنوان 

!  بیشتر پسوندی است کھ گوئی محض خالی نبودن عریضھ .است بودهانھا اقتباس میشوند نوھا ازالگ

اپورازطرح جامع ه نقد گرون ادعا ، میتوان جھت تائید ای،"فرضا.میشود وردهآبدنبال عنوان طرح 

"وانگھی اصوال!میکنند اظھارتردید جدیدمعیت طرحجانسبت بھ ھم، انھاھتھران راشاھد آورد ک

درزمینھ ھای یران رایج شد ،وسعھ دراطرحھای تآغازبا بودن طرحھا کھ ) کمپرنسیو (جامع»مفھوم«

گروه ھارواردء حتی مشاورین ھمانطورکھ  پیش تر مطرح نمودیم ،تردید بودهھمواره مورد ھمدیگر

. کمتر باور داشتھ اند ایران را، جامعیت برنامھ ریزی ھای توسعھ درھایشاندرنقد، توسعھھای برنامھ 

.در کشور مافقدان جامعیت برنامھ ریزیمنتقدین غربی ازنقد 

ھ امبرنرابطھ  بادرھارواردمشاورین گروه نظرت کھ چھداشباید درنظررمھم راالبتھ این واقعیت بسیا

طرح ازاپورگروهاخیرقد وچھ ن،خورشیدی مطرح شدهکھ دردھھ چھل ، درایران عھ پنجسالھتوسھای 

این نقدھا مطرح از) ھرچند درزمینھ وزمانھای مختلف(را بعنوان دونمونھ کھ ھردو،جامع جدید تھران 

.خود بھ نقد نشستھ اند ھایبا توجھ بھ برداشت-مشاورین غربی-ان بالخره نقد ونظرھای مشابھ.م ینمود

جامعھ ما ھنوز شرایط : چنین استکھ شاننتیجھ نقددرھردومورد پیش گفتھ ، ،"فرضاصورت کھ بدین

این ماھنوز، انھاازنظریعنی. کسب نکرده است طرح توسعھ را " ء فرضایتالزم ، برای تحقق جامع

طبق نسخھ -وضع بھمین منوالان سالھا یعنی اگردر. وبھ سطح مطلوب نرسیده ایم !امادگی را نداریم 

رابطھ بھ درمشاورین ھاروارد باتوجھ بھ اینکھ نقد (؟!شد میشرایط فراھم "، بعدامیرفت پیش -نھا آھای 

ھممربوط بھ سالھای اغاز برنان بھ برنامھ ھای توسعھ ، مذکور جھت جامعیت بخشیدفراھم نبودن شرایط 



انجام شدهونقد اپور درمورد طرح جامع جدید تھران درسالھای اخیرخورشیدیچھلسوم ویا اوائل دھھ 

از برنامھ سال 60بیش از اکنون با گذشت یاآ:این استکھ ، میباشدپرسشی کھ قابل طرح؛است 

برای تحقق بخشیدن بھ شرایط، درکشورال از برنامھ ریزی شھری ریزیء توسعھ و چھل وچند س

طرح ھایمان میتوانند جامعیت شان را :ویا اینکھ ؟!است فراھم شده الگوھائی کھ از انھا اقتباس میکنیم ،

برداشت منتقدین ،نیزخودیگان وبرنامھ ریزان ی ازنخببسیار:اما جالب این استکھ ) تحقق بخشند ؟ 

درکشورھای موردبحث ھای امھ ریزی درزمینھ انھا برن. میکنندھمواره انرا تکراریرفتھ ،غربی راپذ

شمول ولھ ای علمی وجھان را بصورت مق-موختھ اند ادوره ھای تحصیلیشان یعنی انچھ در- غربی

ھ برنام-مورد نظرتمقوال، بدون اینکھ بھ این واقعیت محرزتوجھ داشتھ باشند کھ ؟ !تعریف میکنند 

کنترل ، ھدایت نکشاف سرمایھ داری انحصاری وبصورت ابزاردردوره معینی ازا-ریزی درغرب 

این بدان معنی است کھ در زمینھ برنامھ ریزی حال .بازارشکل گرفت در»انحصار«وسازمان دادن 

کھ ضھ نظریات وتئوری ھائیچھ برنامھ ریزی کالن ویا بخشی ھنگامیکھ زمینھ ھای تاریخی تدوین وعر

جامعھ شناسی برنامھ ریزی ، جامعھ شناسی واقتصاد توسعھ : مقوالتی ، چون در قالب اقتباس میشوند ، 

دد قرار نگیرند ،  ناگزیر دربست پذیرفتھ  انھم  در رابطھ با وضع موجود ما مورد ارزیابی وسنجش مجّ

. خواھند شد 

وسپس از رایج)کنپرنسیو(جامعریزیمھبرنادرغرب  بویژه در امریکای شمالی اینکھ نخست 

جوایز علی رغم -در عمل جاگزین ان شد  ) استراتژیک ( راھبری ریزی بتدریج برنامھ70اوائل دھھ 

یک کشف علمی اما ، -این متاع را بما میفروشند گونھ کھ نآدادند ودانانشان کھ بھ اقتصادبسیارینوبل 

-وردیسم ، فُ بربرداشت ھای مبنی ھ اقتصادی درسرمایھ داری مرکزی عبلکھ تا ھنگامیکھ توس!نبود

یسموتایل-واقع ، فُوردیسم ھ یا بوکِنزیَن  برنامھ - ن پاشنھ میچرخیدآدر بر-نکشاف بود ال احدر،رُ

ت دس، کارائی خود را ازن ینزیَ کِ -وردیسمفُ ھای نسخھاما ھنگامیکھ . بود مقبول)کنپرنسیو(ریزی جامع 

لیبرال   نئونتیجھدر-کم وبیش ازاوایل دھھ ھفتاد -رکود مداوم پایانی نداشت؛ندبا بحران مواجھ شد، ه داد

ھا بعدوھمانگونھ کھ شاھد بودیم ،،دست باال را پیدا کردند ،وھمفکرانش ، میلتون فریدمن ئی چون ھا



نظریات،  بود کھ ریخ را اعالم نمودندپایان تاحتی، کھ ند ه شدچنان غرّ سابقفروپاشی شورویازپس

چند چھ وعرصھ سیاست ھای اقتصادیھ درچ، برنامھ ریزی ھم درزمینھ.نئولیبرالیستی اشاعھ یافت

،است ھای حاکم بربازارگرایشدامھ ھمان اازمتاثرغرببرنامھ ریزی شھری کھ درواقع دردربعدسالی 

، جھان قابل طرح است اولین توھمی کھ،اینبنابر.ده شد بمیدان آور»استراتژیک«برنامھ ریزی 

برپایھ ھرج مرج اقتصادی جھان شمولی بر چھ پایھ ای ؟. این نگرش ھاست بودن) اونیورسال(شمولی

کردن سرمایھ ھای مالی سوداگر برپایھ مسلط؟کشورھای پیرامونی موجب شدندایکھ درجھان بویژه در

؟ برپایھ حباب سازی ھای !ی این کشورھا وحتی جوامع خودشان منابع اقتصادسرمایھ تولیدی وبویژهبر

حتی بسیاری کھ موجب بھ چالش کشیدن وزیرسئوال بردن کل سیستم سرمایھ داری درمیانپی درپی 

توجھ کنید ، نسخھ ھای ی درحاشیھکشورھاءدھھ گذشتھسھ بھ دو؟شده است صاحب نظران غربی از

ان بھ تاملیکی از نمونھ  ھای محرزو قابل!گسترش داد ند انھا درحد فقر ونکبت رانئولیبرالیستی تا چھ

ھرکدام ی ھاامریکای التینتوسعھ نیافتھ بویژهکشورھایسایر.اقتصاد ارژانتین بود ! گِل  نشستن کاملء 

!! در این زمینھ داستان خود را دارند  

. خالصھ مطالبی مطرح گردید مکان جامعیت ان بطورجامع شھری وارابطھ با طرح تا اینجا در

ل ادرحجامعھ ما وجوامعدر:  ھ دراین رابطھ میتوان گفت اولیو نتیجھ گیری اکنون با یک جمع بندی

، بویژه درکالن شھرھا،بھ دارند ، جامعیت طرح جامع شھریوبیش مشاکمءکھ مسائل شھریتوسعھ ای 

درعمل اینگونھ اگر،بنابراین . بوده است ی نخیرو منشاءهی ماندحد ادعائی توخالی باقدرتا کنون ،

،د ننرا ندارآرفتن ازترد وامکان فرانمیمانباقیوکاربرد زمین) زونینگ(حد ھمان منطقھ بندی طرحھا در

رابطھ دراین سایت در" انچھ مرتبا علت ومشکل ساز میشوند ؟عا نمود کھ مزید برپس چگونھ میتوان اد

دوازناشی انرا میتوان  . پاسخ روشن است بنظر ما ، .ایم ھای جامع شھری مان مطرح نمودهباطرح

. دانست روه علل گ

عقالئی -نمودن کاربردھا تھیھ میشونداساس عقالئیاقتباسی براینکھ چون الگوی ھا ی: نخست

از انکشاف سرمایھ داری نییرحلھ معم، درست کھا ھائیمبتنی بربرداشتھای نظری وھنجاربودنی کھ 



امکان تحقق نداشتھ باشد ،طرح جامعیت اگر-درغرب خاصھ در امریکای شمالی شکل گرفتھ است 

باقی )زونینگ ( منطقھ بندی وکاربرد زمینءحدطرح درو،اگر جامعیت ان تحقق نیابد،تاکید میکنم

، در ضوابطی کھ اعمال میکند بدون پشتوانھ باقی مانده در اینصورت؛وامکان فراتر رفتن را نیابد بماند 

، کاربرد فضای شھری روند معروف بھ عقالئی نمودنبدین سان کھ !فرین میشوند آمشکل نتیجھ 

تا 10" د  کھ احتمالنھائی را اعمال مینمای) نُرم (ھنجارھا اقتباس شده از جوامع سرمایھ داری غربی ،

کھ امکاناتینظرازشرایط حاضردر-مرحلھ گذارازتوسعھ نیافتگی در-ای مدرصد جامعھ شھر15

کم وبیش را ھاھماھنگی با انء شرایط،شان و توان اقتصاد ی سطح زندگی، یعنی ازنظرددارندراختیار

حاصلی جزسخت شھرونداندرصد مابقی85ھنجارھای مورد بحث برای بیش ازاعمال نتیجھدر.ند دار

بعنوان شاھدی پیشِ رو طرح جامع تھران از اغاز تولدش تاکنون ( .د داشت ننخواھشانشدن شرایطتر

مشکل دیر پای مسکن را ذره ای تعدیل نماید بھ صورمختلف  موجب تشدید : بعنوان مثال بیش از انکھ 

وامع بھمین سبب است کھ درسالھای اخیر بسیاری از صاحب نظران ج).وبحرانی تر شدن ان  شده است

در، اکنون . اند ء برنامھ ریزی شھریتجدید نظراساسی درالگوھای وارداتیمعتقد بھ حال توسعھ در

با اکثریت جامعھ شھری باشد ، بنفعحاصل اشتحقق جامعیت  طرح کھ درنھایت میتوانست صورت 

.  ھستیمختلف زندگی شھری مشکالت در زمینھ ھای مشاھد تشدید عدم تحقق ان

چون  :و ازان مھمتراین کھ ه بر مشکل افرینی ناشی از تحقق نیافتن جامعیت طرح عالو-دوم 

طرح ، ویادرعمل ، بھ نمودهپیشا پیش برای طرح تعیین بگونھ ای دستوری اھدافی را دستگاه اجرائی

. استطرحرف اجرائی ونھ نیازھای معمول ومتعاخواست دستگاه کھ بیشتراھدافی .مینمایدتحمیل 

گرفتن محدودیت بدون در نظراھدافی کھ .ماندگی دستگاه اجرائی دارد اھدافی کھ ریشھ در ناتوانائی ودر

تعاملینھ تنھا باروند ھای درجریاناھدافی کھ.تعیین میشوند وضع موجودویژگیھای ساختاریھای 

سقف تعیینیری وممانعت از گسترش شھر، جلوگ: مانند .ند ادر تقابل کامل " ثراد بلکھ باانھا اکنندار

واقعدرو یااز شھرمحدوده مشخصیدورکردن واحدھای صنعتی بھ خارج ازشھر ،برای جمعیتی

تجمع ،این مرحلھ ازتوسعھ در،ازتسھیالتی کھء ضعیف وناتوان ماتولیدییدن فعالیت ھارکدور



کھ اغلب روی دست میمانند ا فاصلھ ازکالن شھر، ایجاد شھرھای جدید ببرای انھا فراھم میاورد جمعیتی

فرمایش وخرده فرمایشھای دیگر ، کھ علی القاعده ربطی بھ جامع وبالخره بسیاری از! یا مانده اند و

بدون تھیھ نمود ، یعنی میتوان طرح شھررا با ھدف ھدایت توسعھ شھر!دنبودن ویا نبودن طرح شھر ندار

بیش کھ ، ھستند یمضاعفدر واقع تحمیلیءء اھدافھااین!فزود ان ااینکھ ، تحمیل ھای فوق رابر

تا جائی کھ میتوان گفت .د نا کارامدی میکشاننوانرا بھ بن بست ،نشدن جامعیت طرحوردهآبراز

پیش نمی جریان رادرءتقابل با روند ھایدر"معموالیھادستگاه اجرائی این خواستھ: کھ صورتیدر

سیاست گزاری وتصمیم وجود را صرف مشارکت دادن مردم درکانات وفرصت ھای مامبجای انورد ،آ

مشکالت ، انھم بھ سبب کاستی ھای مذکور،گیری ھا میکرد ، علی رقم ضعف جامعیت طرح

!ومعضالت تا حد زیادی تعدیل میشدند 

؟ یا برنامھ ریزی راھبردی ، بخش شھری توسعھ راھبردی برای ھدایت 

چھ شد کھ بدنبال پسوند جدیدی بنام ؛باقی میماندتوخالیعمل در"جامع"پسوند اینکھباتوجھ بھنوناک

کدام ھم محض خالی نبودن عریضھ است ؟باز» جامع «ءایا این پسوند ھم مانند پسوند؟راھبردی رفتیم 

ء وسپس طرح مسئلھباشد ،قابل دفاع ومورد تائید افکارعمومیکھ،از وضع موجودھمھ جانبھپژوھش 

برای ھدایت شھری را)استراتژیک(راھبردی برنامھ ریزی،بر امده از چنین پژوھش وتحلیلی مشخص

تجویز نموده است ؟ ما شرایط موجود جامعھ در

ی زمینھ ھاپیش رو میبایست بحث حاضر را ، درربی شما" جھت پاسخگوئی بھ سوالھای متنوع وتقریبا

کلی برنامھ ریزی راھبردی  از ھرچیز باید در نظر داشت کھ درغرب بطورقبل منتھا ، .دامن زد ،مختلف 

ا بمیدان امدند یعنی با توجھ بھ پشتوانھ نظری انھ) کمپرنسیو(بجای برنامھ ریزی ھای جامع  ) استراتژیک (

بنابر این ھر چند عنوان . نمودند ھای نئولیبرال واگذارصحنھ را بھ برداشتکِینزین -برداشت ھای  فُوردیسم 

ین در کشور رایج شده ، ماھم ا" فعالز انجا کھ چنین عنوانی اما ا. است "طرح جامع راھبردی"بحث ما 

" از پرداختن بھ این بحث کھ اصوآل" فعال. رایج شده را برای عنوان بحث خود انتخاب نمودیم ءعبارت



ان بھ میدان امد ، خود د اری وتداوم تکمیل کننده نھسیو وطرح استراتژیک  بجای طرح جامع ویا کمپرن

.   مینمائیم 

آمد ودرنتیجھ  کِنزیَن  پیش -وردیسما بحرانی کھ در رابطھ با الگوی فُ میالدی ب70در سالھای دھھ 

ژیک شھری استراتیم ، برنامھ ریزی بودسرمایھ داری را شاھداقتصادنئولیبرالیستی درھایالگویظھور

بدین صورت کھ مبتنی بر نظریات نئولیبرالی برنامھ ریزی . مطرح گردید نئولیبرالی ء برداشتھای برمبنی

پیش ازاکنون . درنظرمیگرفت»ماشین تولید ثروت « را بعنوان یک شھر) استراتژیک( ء راھبردی شھری

پاسخگوئی بھ منافع ، بر پایھ جامعھء جھت ھدایت تحوالت بخش شھری»یراھبرد«،میاناینکھ تفاوت 

ستیضرور؛نمائیم بررسی ،مطرح شده» راھبردی برنامھ ریزی «بعنوان کھھچنآبا راومطالبات جمعی 

دھھ سط از اوا(این سالھا درھائی کھسپس نقدیوبھ زمینھ ھای فکری ونحوه شکل گیری این برداشت ھا 

نامھ ریزی راھبری دراین کھ برران جوامع درحال توسعھ بویژه توسط صاحب نظ)نود سده گذشتھ بھ بعد

.بپردازیم فاجعھ افریده ،اقتصادی، خاصھ در زمینھ توسعھتھگشایشی بھ ھمراه نداشکشورھا 

.مبانی نظری برنامھ ریزی راھبردی شھری 

مورد توجھ قراررایزی درکشورھ رمھم دررابطھ با روال کاربرنامادامھ این بحث ، دونکتھ قبل از

، ازی ومقوالت نظیران سانجملھ شھرازانجا درامورمربوط بھ برنامھ ریزی فضائی ازنخست:میدھیم

نظریادبیاتپژوھشھا ونظریھ پردازی ودر نتیجھ کمبوددچار"شدیداھمانگونھ کھ بارھا مطرح نمودیم  ، 

. دست نیست نچنان کھ باید درنمایند آتبیئن را موجود وضع منابع نظری ای کھ . میباشیم ،کاربردقابل 

اھل چنین " بگونھ ای کھ گوئی اصوال.چندان فعال نیستند در این زمینھ ھم ما موزشی آدانشگاھھا ومراکز 

ھای مختلف ھم انچنان با محدویت، خاصھ اقتصاد وجامعھ شناسی ماعلوم انسانی ؟ !نباشندفعالیت ھائی

وسیع وھمھ جانبھ بھ تا توجھ ند خود اوموجودیتواجھ است کھ ، بیشتر مترصد حفظ جایگاه ممالی وسیاسی 

علل از، ختمانشنادر نتیجھ.  است  دچار کمبودفعال در ان-بخش شھری جامعھ -این زمینھمسائلی کھ در

واقعیت .اند باقی میم»سطح«در، ومقوالت مربوطھد وھای موجساختارشکل گیری معضالت وروندھا و



ده است ،ما رایج شدرکشور-رابطھ باان برنامھ ریزی فضائی ومقوالت در- این زمینھ انچھ دراین استکھ ،

بھ خود میتواند امری طبیعی بنوامراین، پیشاپیش میپذیریم کھ با مجود این اما .برداشت ھای وارداتی اند 

نھ ،دیگران یات از تجربباشیم وه وروال خودرا داشتھرا،بھ شرطی کھ بجای کلیشھ کردن؛ اما باشد

دراین وارداتینظریاتمقابلمیبایست در؛بودمیر این چنین گایا ،چنین حالتی در! استفاده کنیم بلکھکلیشھ

، برنامھ ریزی استراتژیک کھ مبتنی بر برداشتھا ونسخھ ھای " فرضا. میداشتیم را»نقد خودی«زمینھ ھا 

مبتنی برمتد ھای پیشرفتھ جھانی *ورد علمیآدست اخرین برالیستی است را کلیشھ میکنیم وانرا بعنوان نئولی

نده ایکھ این نسخھ ھای مسائل ومشکالت نابود کنبادررابطھ ، بدون اینکھ ! معرفی کرده و مدروز دنیا ،

اشاره چندانی داشتھ ؛ اورده اندبوجود بویژه در زمینھ توسعھ اقتصادی ،حاشیھاکثر کشورھای درتحمیلی در

. باشیم

ايسنا، معاونت شھرسازي و معماري شھرداري به دلیل شرايط حساس و اھمیت فوق العاده به گزارش-*

طرح تفصیلي کالن شھر تھران در نظر دارد تا غرفه اي واحد و مجزا را در فضاي دومین جشنواره انتخاب برترين 

. وزه مديريت شھري، به معرفي و ارائه طرح تفصیلي و طرح جامع اختصاص دھدھاي پژوھش و نوآوري در ح

محسوب مي شوند که بر مبناي جديد و نوآورانهطرح ھاي جامع و تفصیلي شھر تھران پديده ھايي 

. اندطراحي و اجرا شدهمتدھاي پیشرفته جھاني

و دوري از فضاي سنتي و منسوخ دنیا راھبردي و ساختاري روزبرنامه ريزي و اجراي منطبق با طرح ھاي 

.طرح ھاي جامع و تفصیلي شھر تھران استطرح ھاي کالبدي، برجسته ترين ويژگي

یزی بویژه برنامھ ر، سیاست گزاری ھای شھری خود ، جھان دوسھ دھھ اخیرشھرھای مختلفی دردر

شھری)استراتژیک ( رنامھ ریزی راھبردی الگوی نئولیبرالیستی کھ بھ برا مبتنی بر،برای کالن شھرھا

، برلین لندن ،پاریس ،: اروپا عبارتند ازبرخی ازاین شھرھا بعنوان مثال در. ف شده ، قرار دادند ومعر

التین امریکایبرخی از کالن شھرھایدر، وغیره لیسبون در پرتقالو بائو در اسپانیا بارسلون وبیل

تسھیالت وسیع برای ددرپی ایجاکھ نمونھ ھای بارز این شھرھا . سعھ  وسایر شھرھای جھان در حال تو

ج بھ شھرنشینی وتوسعھ .ر(وک در تایلندبانک، میتوان جلب در واقع سرمایھ سوداگر بین المللی بوده اند

.م برد نارا در برزیلژانیرو وسائو پائلو ریو دو ازکالنشھرھای التین امریکائی و)ھمین سایت . نیافتگی 



ایا رفتند ؟ ی اکنون باید با تامل ودقت ، پرسید چھ شد کھ بسیاری بدنبال برنامھ ریزی استراتژیک شھر

کھ یبھمان نیت وھدف: پاسخ روشن است برنامھ ریزی استرتژیک شھری کشف علمی ء جدید ی بود ؟ 

دوسھ دربھمان عللی کھ  !پذیرا شدند  اجتماعی را-نسخھ ھای نئولیبرالی در سیاست گزاری ھای اقتصادی

میباید در،الیل واھدافی کھد! ولیبرالیستی توسعھ بنوعی ھمھ گیرشد  سده گذشتھ نسخھ ھای نئپایانیدھھ 

مھ ریزی شھری استراتژیک برنا. مورد توجھ قرارگیرند وضعیتی با توجھ بھ شرایط ویژه ان کشوروھرھر

توام با بیکاری ان جملھ مشکالت عمیقاز. ا دارد انتظارات خاص خود ربرلین شرایط و نتایج ودر" فرضا

شرایط بفرض با" وضعیتی کھ کامال. المان شرقی سابق با ان مواجھ است کھ بخش مربوط بھمداومی

بوجود اورد وحتی بھ تشدید بیکاری در اسپانیا در بارسلونبرنامھ ریزی استراتژیک شھری ونتایجی کھ

یعنی باالترین در صد ! در صد است20در صد بیکاری در اسپانیا قریب بھ 2009ھم اکنون اکتبر (انجامید 

. متفاوت میباشد "کامال)بیکاری در جامعھ اروپا 

ر شھر دی داین پایھ است کھ میتوان نظم جدیبر)استراتژیک( راھبردی برنامھ ریزی شھریء ایده 

نقش تنظیم کننده نست  کھ ضروریات ومنطق بازارآپی این نظم جدید در.  براساس قواعد بازار برقرارکرد 

این میباید شرایط الزم برای بنا بر.  ا نماید ھمین اھداف را پی میگیرند ، ایفکھ انھا ھمرقابت میان شھرھائی

بھ فضا ھدایت شوند کھتغیرات باید درجھتی . اماده ساختطریق تغییرات وسیع ازراتحقق چنین ھدفی

مکان ھای درسرمایھ گزاری ، برایترغیب صاحبان سرمایھ، جھت ومکان ھای شھری جذابیت الزم

اینده شھررا ،با تعیین  چگونگی سیاست گزاری ھانئولیبرال» تفکر« . ، را بدھد شھری مورد بحث

لیت بخش دولتی در چنین دور نمائی  فعا. وق ، ترسیم مینماید اھداف فجھت براوره شدن وپاسخ گوئی بھ در

دان وسیاست گزاران واقعی صحنھ گراقتصادی شھر بھ حداقل رسیده -اجتماعی وسیاست گزاری ھای 

،بھ میدان میایند در جھت توسعھ ویا ابتیاع فضاھا ومکان ھای شھریکھعمل بنگاھھا ی سرمایھ گزاردر

، مشروط بھ افزایش روند خصوصی سازیء بنگاھھای دولتی، اداره شھرایشی درچنین گر.خواھند بود

حقوق تاندادھای متعارف تامین رابطھ با حفظ اسدرعمومیمداوم ویادرعمل کاھش امکانات بخش تجدید نظر



دستگاه اجرائی شھرتضمین کننده منافع بنگاھھا ، ازطریق انعطاف .ء شھروندان ، میباشداجتماعی

بگونھ .شدخواھد ین وتغیرات ھمسو باگرایشات بازارودن  قوانین ومصوبات مربوط  بھ کار برد زمنمپذیر

تغییر یافتھ تا" مرتبادرجھت ایجادجذابیت بیشتروجلب نظر بنگاھھاایکھ قوانین مربوط بھ کاربرد زمین

دنیای دراین الگو اساسبر. مایھ واطالعات ادغام شودسیستم جھانی سرھرچھ سریعتر درازاین طریق شھر

خود ادامھ بقایبھ دوام بیاورند وکھ دران بارقابت بسیارمواجھ ایم ، شھرھائی میتوانند ) گلوبال(جھانی شده 

.اماده پذیرش تغییرات وجھت گیری ھای فوق باشنددھند کھ 

داره ومدیریت شھر اھمانطور کھ گفتھ شد -ی شھری دبرنامھ ریزی راھبر-بدین ترتیب ، این نظم جدید 

بزرگ در نظرداشتھ ، کوشش خواھد شد ھر چھ بیشتر با تغییرات وایجاد تسھیالت  را بصورت یک بنگاه 

قش مھمی در روند ندر چنین حالتی اطالعات .  بنگاه ھای فراملیتی بھ ورود در این صحنھ ترغیب شوند 

سرعت دادن بھ فنون بھ یشھا وتداوم ان گراقراری این توفیق دربر.ایفا خواھند نمود نواوری بنگاھھا 

این ، درھرھا راشکل داده در نتیجھ ، چنین گرایشی فضای رقابت میا ن ش. ارتباطات بستگی خواھد داشت 

ویا تجدید ساختارھای گیری جدیدارساخت،را بسمترائی وبرنامھ ریزی  شھروفضای اندستگاه اججھت 

چنین اعمال وپیگیری . نمودخواھدھدایت،بازار خارجی با مقتضیاتوھم سو ھماھنگ، ھمراه موجود

.گزاری ھای بنگاھھای بزرگ را بوجود خواھد اورد سیاستھائی استکھ ، بتدریج جاذبیت برای سرمایھ

وسیاست ،، اختیار شھر" ، عمالشده چیره»منطق شھر«بر»منطق بازار«در چنین وضعیتی ،بالخره

.خواھد گرفت در اختیار بنگاه ھا قرار، ث ورد بحچون تضمینی برا ی حفظ منافع مگزاری ھای بعدی ان ھم

لف شھری تایده طرح استراتژیک شھری بستھ بھ وضعیت ھای مخ،ھماگونھ کھ پیش تر مطرح گردید

بکارگیری طرحھای شھری" کشورھای التین امریکائی عمال در. استھنتایج مختلفی داشت، ھا وھدف گیری

استراتژیک ، تحت تاثیر ومشابھ طرح استرتژیک شھری ایست کھ درشھر بارسلون مرکز ایالت  کاتالونیا در 

کشوراسپانیا  باجرا در امد وھمکاران ومشاورین اش در،بورخا جردی ،ءبا ھدایت وطراحیجنوب اروپا 

در 1992زیھای اُلمپیک ابنده بازی اسپانیا میبایست برگزار کن90در اغاز دھھ کھ از انجا.  ، بوده است 

.سرمایھ واعتبارات زیادی برای این امر در نظر گرفتھ شد شھر بارسلون باشد ، 



طرح استراتژیک شھربارسلون در اسپانیا 

اختصاص ھای مذکور بارسلون جھت برگزاری بازیکھ میبایست درشھرسرمایھ گزاری واعتباراتی 

اوجگیریء رواج ھمزمانی با انجام میشدند  ، د بازاریابی وتبلیغات وسیعی کھ در این زمینھ بایداده میشد ، 

نظام ھای سوسیالیستی وسردرگمی بسیاری از نظریھ یفروپاشتوسعھ اقتصادی نئولیبرالی ، ایده ھای 

رھا برای جلب ثر کشوکھمینطور سعی اپردازھا ، احساس  حق بجانب بودن نظریھ پردازان سرمایھ داری  و

نسخھ ھا ،ان مواجھ بودندا بدر ان سالھا کھ ھمھ جانبھ ایبرای پایان دادن بھ رکودسرمایھ ھای بین المللی

برای دست بدست ھم داده زمینھ الزم ھمگییطی کھ ارگانھای مالی بین المللی عرضھ میداشتند ، وشرا

. ندرا فراھم اوردسلوندر باراستراتژیک توسعھ شھریبرنامھ ریزی ء بکارگیری

شھر باجرادر ایند ، بھ ) استرتژیک ( پروژه ھائی کھ قرار بود در شھر بارسلون در قالب طرح راھبردی 

سازی شھری ھتلھ کمونیکاسیون ، ب(  برنامھ ریزی در رابطھ با سرمایھ گزاری در زیر ساخت ھای شھری 

، بانکداری ،ر خدمات ھتل داریوتوریستی وھمینطی تفریحی وتفرج گاھھا، استرحتگاه ،حمل ونقل ،

کھ ، بتوان نمودند اینھا ھمھ باھم شرایطی را فراھم می.مربوط میشدند ) ھمگانی مطبوعات ورسانھ ھای 

پیشرفت تکنولوژیکی .بازار بین الملی  را بدست اورد با رقابت خارجی درتوان مقابلھتسھیالت الزم برای 

دان وعرضھ  اسان وروان تر کاالوھمینطورافزایش وسایط نقلیھ با سرعت باالو تحرک بیشترشھرونموجب

.شدند ) کمونیکاسیون (و ارتباطات توسعھ ساختارھای منطقھ ای مورد استفاده سیستم حمل ونقل 

یت  کاربران وبنگاھھای جھان گردی ااینده شھر بارسلون تحت ھدذکور، بنا براین ، با تغیر وتحوالت م

اری زگھ بطور کلی شھربارسلون باھدایت ھا وسرمای. قرار گرفتمورد بحث انمربوطھ وسرمایھ گزار

.در امد یتوریستھایش بھ صورت یک شھر

در جھت  نوعی وسیعی ساختاریات دچار تغییرھم مصون نماندهجامعھ شھراین تحوالت در نتیجھ

جھت جوابگوئی شھر دراشتغال ازان جملھ ساختارھای اجتماعیاختارس. گردید ) شدناِلیتیزه(نخبھ گرائی 

شھروندان متعلق بھ گروھھای خاص .رات شدند خدمات جدید دستخوش تغیوسایرجھانگردینیازھای ھ ب

مشاوره ، خدمات فنی عاتی اطالی ،توریست، مربوط بھ خدمات بانکی تریا شھروندان نخبھ واجتماعی



پائین تر باحجم  وسیعی بتدریج از از محسوسی افزایش یافتھ سایر شھروندان رده ھای بگونھوبرنامھ ریزی، 

.شھر رانده شدند 

مارکت ( مدل بارسلون برای نظم وسامان دادن بھ فضای شھری مبتنی برانچھ معروف بھ منطق بازار

ار سرمایھ یتدر اخ،گزاریبرای سرمایھ وودیعھ ایین بصورت تضمراکھ شھریمنطق. میباشد ) لوژیکال

.ھای جھانی قرار میدھد 

جنوب اسپانیا  شھر بارسلون در ) استراتژیک ( بنا براین، وبا این وصف در نھایت  ، طرح راھبردی 

ھ سرمایھ گزاران وبنگاه ھای بزرگ ، شبکدررا ادغام شھر:  شھر بوجود اورد ، توانستبا تغییراتی کھ در

بھای محرومیت ودفع بخش وسیعی بھی ایجاد نظم جدیدی ا ررا بصورت اھرمی بکھ مارکتینگ شھری

. بخشــــــــــــــد  تحقق ،  بکار گرفتوندان رھشاز
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