
  )  1(  –گلوباليزاسيون وبرنامه ريزی استراتژيک شھری             

انچه در اين سالھا تحت عنوان طرح استرتژيک  :که در بخشھای قبلی اين بحث مطرح شد  ھمانطور       

نه انرا ميتوان و ، انگونه که برخی ميپندارند ، نه کشف علمی تازه ايست هشھری رواج يافت) راھبردی(

  .تقليد نمودپی دارد ، ه به بن بست ومزيد برعلت ھائی که دروجبدون ت

برخی در پی مشک1ت عديده ای که اين الگوی برنامه ريزی شھری بويژه، اين اواخردر نقدھائی که    

   .  ند، گسترش بيشتری يافت  موجب شدند ، توسعه که انرا بکارگرفتند لاحک1ن شھرھای کشورھای در

کم ، به مقوله مورد بحث نحوه نگرشنظراز ميتوان انھا را امامتنوع اند ، د بسيارھرچناظھار نظرھا     

ری اين برنامه ريزی شھری را  پرتناقض ظھائی که برداشت ھای ننخست نقد: يش به سه گروه تقسيم کرد ب

در خاصه ،  استراتژيک شھریبرنامه ريزی  ازمنتقدين اين گروه .شده ميدانند سرھم بندی وبنوعی 

دوم صاحب . قلمداد مينمايند ، بعنوان يک استراتژی مخرب " نھايتا ، را نشھرھای جھان در حال توسعهک1

نی دانسته علوم انسارا درتضاد بامفاھيم پذيرفته شده عاريف نظری اين نگرش ازشھرت" ، اصو<نظرانی که 

 ،که خره گروه سوم وب1.  ميشوندراستای منافع خاصی مطرح معتقدند اين مفاھيم درنھايت ، درو

شکل افرين دانسته وممسئله سازبسيار را حال توسعهھای دردرکشوراين الگوی شھرسازی بکارگيری 

وبرداشت ھای ان گوی برنامه ريزی استراتژيک شھری الگوھای وارداتی وبويژه ال کلیبطور :ومعتقدند 

بکارگيری ان  ، بيگانه بودهحال توسعه جوامع در با شرايط وواقعيات ،ازشھر وبرنامه ريزیء شھری 

 یتانھا عمده ترين ناھنجاری واخت1< .حاصلی نداشته است بيشتر ھایسامانيونابافزايش مشک1ت تاکنون جز

تشديد قطبی شدن جامعه ،   باعث شده اين الگوی شھرسازی درک1ن شھرھای کشورھای درحال توسعهکه 

 راشھرکم درامدتر <يه ھایورانده شدن ھروندان حقوق اجتماعی ش ، کاھش شھری ، گسترش حاشيه نشينی

ھم بکارگيری طرحھای استراتژيک شھری کم وبيش  کشورھا اغلب ايندر ، البته چون . به حاشيه ميدانند، 

بصورت پذيرش الزامات صندوق بين المللی "عمدتا انھم ،باسياست وتجويزھای اقتصادی نئوليبرال  زمان

سياست ھای اقتصادی نئوليبرالی وبرنامه  – رااندو درنتيجه ، انجام شده ،پول ، بانک جھانی ونظيرانھا 

      .تشديد قطبی شدن جامعه وايجاد بحران ھای مربوطه ميدانند  باعث" تواما -ريزی استراتژيک شھری 



    

 ھایسالاز يعنی -بميدان امدن برنامه ريزی استراتژيک شھری پيش از مطرح گرديد"ھمانگونه که قب1     

 با درغرب یشت ھای مربوط به برنامه ريزی شھربردا -جنگ جھانی دوم تا اواسط دھه ھفتاد بعد از

 .تعريف ميشد جامعه رفاه ، رابطه با نيازھای در اصلی اش اھدافاما  ، تبعيت از گرايشھای بازار وجود

مکانات مسکونی مندی از احق بھره ، حداقل  ی شھری ،برنامه ريزی وسياست گزاری ھادر اين " فرضا

اما برنامه ريزی . ھای شھری بود برنامه ريزيھدف اصلی "وعم1،  يرفته شدهپذ ی شھروندان برای ھمه

درعمل و اختيارکارخدمت بازارقراردھد بميدان امدای دره ھمچون ما<تجاراينکه شھرراتژيک باھدف آاستر

   .ه شد دسپربه بازار

: اين استکه  د بارعايت ھمه جوانب ان مورد توجه قرار گيرد،ت بسيار مھمی که ميباييواقع اکنون      

 بنابراين،.  بميدان امد يده گلوباليزاسيون رابطه با پدبموازات ودر ،ھمراه شھری استراتژيک برنامه ريزی 

معروف شده از " شھر گلوبال "وانچه بعنوان  ازيک سو"  گلوباليزاسيون" ء پديده  چيستی  بهبدون توجه 

  حاشيه با اين پديده ھا ک1ن شھرھای جھان در –اين بحث در -موقعيت وارتباط  بررسی سپسور سوی ديگ

   .دريافترا  توسعه نيافتهجوامع در وسپس مشکل افرينی اين الگوی شھرسازیظھورچگونگی مشکل بتوان 

 شھر جھانی Globalizationجھانی شدن :بطه با پديده ھای مطرحی ھمچون رااين اواخردر     

Global City )ماريا لوسيا . است  بوده جريانونقدھای متنوعی در اظھار نظرھا ، تعاريف )ساسکيا ساسن

ه شده به سمپوزيوم ملی تاريخ در مقاله ارائ ،جامعه شناسیاستاد  Maria Lucia Duriguetto  دوريگتو

با "   ریشھ تراتژيکاس برنامه ريزی )مرکانتيل (منطق  تجاری  " تحت عنوان   2007برزيل  سال در

 ، که مطالبی را ارائه نموده که دراينجا فرازھائی از اين اظھار نظر ھارا،  نظران صاحبسايرنقل قول از

  . مطرح مينمائيم است ،  وبرنامه ريزی استراتژيک شھری گلوبال گلوباليزاسيون وشھردررابطه با

  

  

  



  

        پايان سياست ؟: گلوباليزاسيون       

  2007به سمپوزيوم ملی تاريخ  برزيل در سال لوئيز دا فورا ءاستاد جامعه شناسی دانشگاه فدرال، ريکتوماريا لوسيا دو ،گزارش فرازھائی از     

اما  .امده است ائی اجتماعی درموضوع اصلی پوياين اواخربصورت درگلوباليزاسيون  ءپديده   . . . .   

زندگی ان دروتاثير رابطه با تعريفدر ،نظری کافی ءا عدم دقتبحث ھای مربوط به ان ھمواره بدر

ميتوان بدلخواه وبسته  گوئی. مواجه ايم  ، ) اقتصادی ، اجتماعی ،نھادی ، تکنولوِژکی وفرھنگی(  اجتماعی

جھانی شدن در Francois Chesnaisشسنايس فرانسيس  يا اينکه بقول . به مورد مفھوم انرا تعيين نمود 

  "دلخواه داد  ءميتوان به ان محتوای ايدئولوژيکی"  La Mondialisation du Capital سرمايه

ثار وتغييرات اجتماعی اين آنميتوان منکر ھممفاھيم وتبيين ھای متنوع ، باززا ملغمه ایباوجود چنين      

با اين  ھمزمان. موجب تشديد تناقضات وناھمگنی ھاست ، شد که بگونه مستمر --گلوباليزاسيون –جريان 

،  Integrationتاحدی يگانگی وتوسعه روابط متقابل  شاھدء نابسامانی ھا وبا وجود انھا ، ميتوان

افزايش جريان سرمايه ، تجارت ، و توليدتسھي1ت درارتباطات جھانیء ف ، وابستگی متقابل ميان ملل مختل

  .  بود ،اورند تی که اين ارتباطات فراھم ميطريق تسھي1ازفرھنگ واط1عات ،  ، <اک

روند معروف شده ، بصورت شکل جديدی از "اقتصادی  گلوباليزاسيون " خاصه انچه بهروند مذکور ,,  

ازطريق بنگاھھای فرامليتی ( رافزاينده ای درامده که محدوديتھای انباشت وبين المللی شدن سرمايه 

    .اعمال مينمايد ،لت ھای ملیوخودمختاری دو soberania صاحب اختياری بر) وصاحبان سرمايه مالی 

  ،، Dilema  " 1998  يا واقعيت و ديلما ، افسانه  جھانی شدن سياست"در J.M.Gomez مزوگُ .ام .جی 

  دران ، وذينفع  نيروھای مسلط تبليغات  توسط" گلوبال " حدء عصر، مثبت ارزيابی نمودن بيش از اما      

سازوکار  کاردرتنظيم خود، زاد آ بازاررقابليت وکارائی برتربخاط موجب اين نتيجه گيری شد که اين امر

بعنوان  ، ملت –دولت  ،بدينصورت است که ھياھوی پايان کار.  ميباشددر مقايسه با نظارت دولتی  ،بازار

براين ،  بنا  .اقتصادی در سرزمينش را ، براه مياندازند  ی عامل تعيين واداره کننده وناظر بر فعاليت ھا

بعنوان قدرت سياسی ( دولت ھای ملی ،  soberania صاحب اختياری ، انوندی ھستيم که درشاھد ر



( و خود مختاری اش  ) ان داخلیحاکم در يک سرزمين مشخص ومستقل بدون دخالت خارجی درامور

در چنين  . شده است به شدت اسيب پذير، ) ء صاحب اختياردرامورداخلی وخارجی اشقابليت تصميم گيری

درون سرزمين شان برروند اقتصادی واجتماعی  ، ملت ھا کنترل کمتری –ی شکی نيست که دولت شرايط

     ،لذا . حال بپايان رسيدن استدر ملت –ھوم نيست که نقش دولت مفاين وضعيت بدين  اما.  داشته باشند ،را

به سمت گيری وسياست با توجه ( ی دربسط گلوباليزاسيون اقتصادی ھميت اساسی وويژه اا فقط دولت ھانه 

دادن  سمت وسودر ، بصورت عامل تعيين کننده ای  ، بلکه ھمچنين ھند داشتاخو )ھائی که اتخاذ ميکنند 

   1998گومز .ام.جی. عمل می کنند  ، به اين روند

اتخاذ سياست رھائی از بدون دخالت فعال دولت ھا در : معتقد است1996که ،  شسنايس  ھمانگونه       

سرمايه ھای مالیء بين المللی وگروه ھای بزرگ چند مليتی  ازاد سازی وخصوصی سازی ھا ، کنترل ،

دارنده گذشته ، امکانات اقتصادی ، طبيعی وانسانی اين جوامع عوامل بازھمه يتوانستند با چنين سرعتی ازنم

اين توجيه را ارائه اينگونه سياست گزاران ھمواره  .دھند مورد بھره برداری قرار" ود وسيعارا به نفع خ

 وبا اين منطق وبدين صورت. خواھند داد  تطبيقخودرا با وضعيت پيش امده  در نھايت جوامع: ميدھند که 

   .مانع ھرگونه کنترل ، ھدايت ودخالت جامعه دراين روند ميشوند 

نع وضوابط ميان برداشتن موابا وضع جديد ، يعنی ازاد سازی از، ھمراھی انچه برايشان ضروريست       

ھمه عرصه ھای زندگی اجتماعی بگونه ايکه در. "  استدر مقابل عملکرد ازاد وبدون مانع نيروھای بازار

    1996شسنايس  " بدون استثنا تقدم واولويت با سرمايه خصوصی باشد 

گير پي ،ضوابط ونھادھائی استکه ساختن سرمايه از ازاد: اصلی  ھدفبا اينکه ، ممکن است بگوئيم       

واقع يا در. بوده است   Welfarian  یويا رفاه خواھ "قرارھای اجتماعی "تضمين سطح مشخصی از

بتدريج انباشت را در کشورھای سرمايه داری   )1( مي1دی 70وضعيتی که از سالھای  شروع دھه 

   1996شسنايس  .  کردمرکزی با دشواری موا جه 



مبين  ، که شديممواجه  با ظھوربحران اقتصادی ای Mandel - 1990ويا بنا به تحليل  مندل  - 1    

، پس ازپايان جنگ دوم درکشورھای مرکزی اقتصادی اشباع ويا پايان يک موج طو<نی وروبگسترش رشد

    .مواجه شد، 60و50 ی اشلقبای ازدھه ھانھم طو<نی، بارکودونرخ رشد بمراتب کمتر ، اين موج جديدبود،

  

  

  

 عوامل"  جھت گيری کار " اثرش با عنواندر  Ricardo Antunesاعتقاد ، ريکاردو انتونس به        

 مدیکارآ، موجب پايان  در واقع دانست که ، نرخ سود آوری افتراميتوان در بحران اينء ضروری ترپايه

در پاسخگوئی به  عدم قابليت وتوانائیناشی از که ،پايان کارامدی اي . توليد شد ورديسم در، دوره انباشت ُف 

بسط  علت به ، بيکاری ساختاری که نتيجه انھم بنوبه خود ، در که  . بود انقباض وتوکشيدن مصرف 

اين وضعيت زمينه را برای بسط . می يافت ، بوجود امده بود سرمايه مالی گسترش  hipertrofiaنسجیء  

 Oligopolist ھمچنين نحصارگر وسرمايه به علت ادغام بنگاھھای اتمرکزبيشتر ؛گيری سوداگری وشکل

بنابراين ، در پاسخ به بحرانی که   .فراھم آورد  ، ) ء کا<وخدماتعرضه کنندگان محدود وبدون رقيب(

وارد اين به سطح قبلی ، سرمايه بيشتری را رساندن ميزان انباشت خود بوجود اورده ودر جھت کوشش در

ارد جديدی از انباشت وتوسعه ويا پروژه جديدی فراھم ، در نتيجه موجبات انکشاف استاند نموده چرخه 

    .شناخته ميشود  ، پروژه نئوليبرال ، به عنوانگرديد ، که 

  شرايط پسا مدرن " انرا در اثرش بنام   David Harveyديويد ھاروی   : جديد انباشت کهاين استاندارد    

The Condition of Postmodernity  )1989 ( " ف  قابل انعطاflexivel   مبتنی   چون .مينامد

روند توليد بوده  Flexibilizationوانعطاف پذيری   Desregulamentationبر حذف ضوابط کنترل 

جھت کاستن  ،اجتماعی مداوم با قوانينت باری شرايط کار واشتغال وجدال ف1ک حاصلشدرعمل . است 

   ،  شد کار وکاھش قدرت سنديکاھای کارگری ازحقوق



شکل پروژه نئوليبرال  الزامات درراستای ضوابط دولتی: انباشت استکه ء جديد ددراين استاندار       

  فراھم اوردهجلب سرمايه گزاران  را برای "فضای اعتمادواعتبار " اکنون دولت ھای ملی ميبايد . د نميگير

 بنگاھھای دولتی زیبه خصوصی ساوھرچه بيشترنموده انعطاف پذير به نفع انھا حقوق اجتماعی را، 

کاھش دخالت ھای دولتی درپويائی زندگی .  ندکاھش دھبيش ازپيش را  اجتماعی وب1خره ، مخارجپرداخته 

ظيم واجرای تن:  ی بورژوازی بزرگ واليگارشی مالی، بقسمی است که تسھيل فعاليت ھااجتماعی درجھت 

يا اينکه اگر . به حد اقل برسد  ، مذکورفعاليت ھای کنترل کننده ، دم سا<رمرھرگونه ضابطه وسازکار

خواھند ومنافع طبقاتی شان دخالت دولت را کاھش دھند ، اما خواستاربھترين شرايط برای خود " نخواھند 

   1995 "بحران سوسياليسم وتھاجم نئوليبراليسم  رد prof. Jose Paulo Netto نُِتو.پی.جی"بود

سرمايه داری    ءگلوبال چيدمانء مجدد" بحران " ر گستره اين دوروندی که دقبضه اوضاع توسط       

سرمايه داری ) نئوليبرال دولتیء  اص1حات -ضدتجديد ساختار توليدی  و   يعنی ، (قرار ميگيرند 

عزم ، اين جريان در اينجا بعنوان .  ميدھد  قيطبت دارد ، با مرحله انکشافی که دران قرار،  انحصاری را 

تنظيم زندگی اجتماعی توسط  تاثير نیء که  مبتنی بر برداشت ھای ايدولوژيکی ھستند کهک1ن عق1ئی نمود

برداشتھائی    .، شناخته ميشوند  کرده اند ُدگماتيزه  "واقعابازار را  soberanaدستھای صاحب اختيار 

  .  شدند ھم تسری داده ی شھر بخش به "بعدا ه با تقويت وپشتيبانی از انک

ملت  –با دولت  در زمينه مفھومشان ودر کنش متقابلشان -رداشت استکه بحث نقش شھرھا  بااين ب       

زمينه شرايط عمومی ،  <زم استاکنون  .شکل ميگيرد  باشند ،ھادی برای اينکه  –وباجامعه جھانی شده 

ورد ويژه و محلی اعمال مينمايد ، بابرخ/ منطقه ای/باز توليد سرمايه ای ، که عزم خودرا در مقياس ملی

   .توسعه يابد ،  متفاوت در شھرھا ، در ساختار طبقاتی ودر تداوم زندگی اجتماعی 

آخر سده گذشته ، بگونه ای که شرح  دھه  با اين مرحله ی تجديد ساختاری سرمايه داری، که در سه       

.  ه نيز بميان امد جھان گلوباليزه  شدحث چگونگی نقش تجمع ھای  شھری درداده شد ، بوقوع پيوست ، ب

 شھرھا ميروند که نقش زندگی بخش خودرا بعنوان عامل مرکزی جذب سرمايه گزاری وتوسعه اقتصادی



برنامه ريزیء از طريقء   فقط ، ، به شھربرای ورود سرمايه " شناسنامه " دست يابی به اين . ايفا نمايند 

  .ممکن خواھد شد   ايد ،نم اذب سرمايه ج که ميبايد شھررابرای ، اقدام استراتژيک

راويان ايدولوژیء برنامه ريزی استراتژيک شھرھا ، خودرا مدافع برچيدن دخالتھای دولتی در مقابل      

ار امد نموده کننده انرا ناکل منطقی که دولت وبويژه عوامل کنتر. منطق جديد اقتصاد جھانی شده ، ميدانند 

وتنظيم کننده زندگی  که اکنون به ان نقش مدعی وبازيگر اصلی ،بازاردراختيار را قدرت وازادی ی ، ھمه 

   .، قرار ميدھد سپرده شده  اجتماعی 

ھمه زمينه ھای زندگی در،  تجاری -خصوصی ، ، ايدئولوِژی استکه به اين سلطه نئوليبراليسم         

اين استراتژیء ھا درھرنقش شبه مرکزيت داشتن مارا ده وع1وه بران ، راويانش اجتماعی مشروعيت بخشي

از نظر   -نقش شھر وانباشت سرمايه   –اين ھمزمانی . جديد توليدوانباشت سرمايه ، بشارت ميدھند 

دورنمائی استکه  ميتوانيم باتوجه به ان مبانی برنامه ريزی استراتژيک شھری را ايدئولوژی نئوليبرال ، 

  . دريابيم 

در  ،بويژه درامريکای شمالی ، سده گذشته 60دھه برنامه ريزی استراتژيک از تجربه عملیء    

ميبايست " ر بازارتسخي"  ، اين ھدف . شدزاراغازباای برای تسخير وانھم بعنوان وسيله بنگاھداری

توليد وگردش  سازمان دھیدر جھت گيری ان،  شيوه مديريت بنگاھی پيش مياورد کهتغييراتی رادر

، باارائه راھکارھای مديريت نيروی کار و اشکال  )بردیراھ(برمنطقی استراتژيک  ،محصو<ت مبتنی

شاھد   در دھه ھای بعدی. باشد  ، Flexivel Acumulacion قابل انعطاف انباشت توليدء معروف به 

صورت يک روند اقدام تژيک به خارج ازبخش خصوصی، باسترااشاعه ايدولوژی مديريت بنگاھداری 

گيری متدولوژی ورواج برنامه بتدريج بکار که واخردھه ھشتاددرا. استراتژيک دربخش عمومی، ھستيم 

تژيک شھری ھم در ابرنامه ريزی استر ، ، بموازات اندربخش عمومی اشاعه ميافت  ريزی استراتژيک

بعد از ان .  شدوپا بکار گرفته در اغاز اين برنامه ريزی در امريکای شمالی وار  .حال مطرح شدن بود

ھدف تبديل شھرھا با  ، استراتژيکاساس برنامه ريزی ، بر امريکای <تينله دربرخی کشورھا ازان جمدر

اتکائی شان را تضمين نمايد فعاليت ھائی که ميبايست ، رشد اقتصادی وتوليد رقابتی وخود ِبه قطب جاذبه ء 



ا ھم ھ، شھر مربوط به اقدامات استراتژيک در بنگاھھاموزه ھا ونظريات آمشابه  انھم .، مطرح گرديد 

اقدامات بعدی  یبه تدوين الگوئی برا باشد ، بر منطق بازار بصورت فعال اقتصادی که فعاليتشان مبتنی

   .خود سوق داده ميشدند 

" با ظھور مرکزی جھانی  ھمچون قطب ھای  Protagonist نقش افرين ءايدوئولوژی شھرھای         

 1986ئی شھرھای اروپائی در رتردام ھلند درجريان گردھم ا"  Eurocitiesجنبش شھرھای اروپائی 

مرکزيت  مقابله با رکود اقتصادی طو<نی دھه ھفتاد بود،دراين گردھمائی، که مھمترين ھدفش . د مطرح ش

در نظر ، جذب سرمايه وايجاد کاربحران مذکوربعنوان مفری برای رھائی از دادن به اھميت شھرھا ،

 II   .Habitat مسکن کنفرانس بين المللی  1996به در ژوئن ت وجھت گيری مشابا ھمين ني. گرفته شد 

    .ملل برگزارشد دراستانبول ازطرف سازمان

  

شامل فھرستی از مصوبات ،  ،برنامه عملی ای که با تائيد بين المللی در اين کنفرانس به تصويب رسيد      

طالب ان سرمايه درشھروجذب  انچه تحرک: بود که  برداشت گيری و پيشنھادھائی مبتنی بر اين جھت

که شھررا  تحو<ت بايد سمت سوئی داشته باشد. مديريت شھرھاست   paradigma یالگوتغيير ،است

     . د نجذاب نماي )2( برای سرمايه گزاری

ملت    - گفته شد ، اين است که  دولت " فضای شھروندی ، ھمانگونه که قب1 ءنيازھای اين کيفيت جديد

، در واقع دخالت ھايش بسيار محدود خواھد  ان جھانی شدن وضعيت مشروطی خواھد داشتاکنون با جري

ه به اينکه بنگاه انھم  با توج. جريانات گلوبال در خواھد امد  بعنوان محل ت1قیشھر  ،کانتکس ايندر.  شد 

عيين ميکنند ت Mundialرابطه با مجموعه شھرھای جھانی  دراستراتژی  خود را  ھای فرا مليتی ساختا ر

ملت  –عمل  دولت  ءومحدويت کاھشدرجھت گيری ايکه اين چنين ترسيم واستد<ل ميشود ، اکنون .  

در شکل گيری ا ،  ضروری است ، تااينکه بر مبنی چنين استد<لی  شھر ھا بتوانند نقش مستقل تر خود ر

  .ادامه دارد            .  ايفا نمايند ، و به اجرا در اوردن روند توسعه و انباشت سرمايه شان 



انھا برجسته تر از جمله دوچھره . مللی پيشنھاد ميکنند  مبانی وسمت گيری ھائی که مشاوران بين ال  - 2   

  .ميباشند   Jordi Borja -  Manuel Castells جری بورخا  و مانوئل کاستلز      ،

  

  . ادامه در بخش دوم 
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