
  )  2(  –گلوباليزاسيون وبرنامه ريزی استراتژيک شھری           

شھری ) راھبردی(با جھانی شدن و برنامه ريزی استراتژيک  رابطه، در در ادامه بحثی که در بخش قبلی 

اتژی شھرھا برای افزايش فرصتء ھمراھی با استر: نظريات مطرح شده چنين ادامه يافتند  ،اغاز شد ، 

جريان ی وفرھنگی درتوسعه ورونق اقتصادی ، اجتماعدر واقع عقب نماندن ازکاروان  ويا ،ل گلوباپويائی 

ھمکاری بخش عمومی وخصوصی  -رقابت درانباشت ثروت  –رقابتی جذابيت وتوان ، بستگی به ميزان  ،

اورده شدن بر امکان توسعه مارکتينگ سرزمينی ، خاصه -پشتيبانی ورغبت سرمايه گزاران خصوصی –

پيوند دادن ھمبستگی اجتماعی  تحقق برنامه ھای انفرادی ؛ کيفيت فضا ونظم شھرھا ؛ امنيت فردی ،و

 Jordi  (.چون شھررابرای بازارجذاب ميگردانند، اين عناصر جاذب اند . وندان ، خواھد داشت شھر

Borja  وجردی بورخا  Rodrigo Lopez نامه بر. در شھر بين المللی  1998/37 پز لوُ  ريگوُرد

تعيين عملکردھای مديريت بخش عمومی برای تسلسل وتوالی  : ويا اينکه ).ريزی استراتژيک شھرھا 

  .   صاحبان سرمايه ، اھميت بنيانی خواھد داشت  ترغيبجذابيت ھادر

    

اين برداشت و القاء ، موجب اشاعه  با شروط نئو ليبرالیه که مXحظه ميشود ، ھماھنگ شدن ھمانگون      

له گسترش مانجزاداری ، ا مشکXتموجب  ، افزايش وظايف وخدمات عمومی دستگاه اجرائی : کهشد 

 .اداری ميشود وتمرکز امدی عملکردھای انکاھش کار، ندی تصميم گيری ودر نتيجه کُ ،  دستگاه اداری 

اشتی که در برد . دستگاه اجرائی شدند شيدن برداشت جديدی ازبھانه ای برای پيش کآمدی ھا اين نا کار 

ی خدمات عمومیء دستگاه اداری  ھاازطريق کاھش عملکرد، کوچک کردن دستگاه اداری  صدد

شکل در واقع . بود  ، عملکردھای انبخشی ازخصوصی نمودن " ن به بخش خصوصی ويا کXوواگذاری ا

اصول .  است   Governance   فرمانبرداری " عملکرد دستگاه اجرائی که مبتنی بر برداشت جديدی از

ھای اقتصادی وسمت گيری اداری اش مشاھده ھدف گيريويا انچه در ،شھر ء ُپروژه  ، وديدگاه سياسی اين

 برای پاسخگوئی به رقابتی  خصوصياتانھم با سمت وسو دادن به فعاليت ھای شھر جز ميشود ، چيزی

ر شھ،  دولت محلی بايد:   Jordi Borja 1997/89جردی بورخا ويا بگفته ،  .تقاضای بازار، نمی باشد 



 ساختیوقابل پذيرش ازنظرامکانات زيرمثبت با چھره ای  بايد انرا . اماده نمايدرا برای عرضه به خارج 

بصورتی که برای سرمايه گزاران جذابيت ) وغيره  ارتباطاتی، اقتصادی ، فرھنگی ، امنيتی(  خدماتی

  .ايد  معرفی نم  داشته باشد ،

 " مديريت بنگاھداری " از تبديل خدمات وفعاليت ھای عمومی  به شيوه  ريت سياسی ،مديزمينه در        

 بورخا. به کارامدی باaی اقتصادی دست يافت ، پشتيبانی ميگردد، اين طريقکه بتوان از با اين ھدف

1999/96  

برنامه ريزی به مقدمه چينی مربوط ميتوان دريافت ايدئولوژی ايکه  ، توجه به انچه گفته شدبا    

با گلوباليزاسيون اقتصادی  برداشتھای خود ھمراه نمودنايد ، با مرا مطرح ميناستراتژيک در شھرھا 

کار خود را تعريف اساس برداشت ھای نئوليبرال ، سمت گيری و  دستگاه اداری  ءیھای نوساختارودر

  . مينمايد 

 گرايشھایدرمقابل . يافت  برداشتھا توسعه که مبتنی براين ، برنامه ريزی استراتژيک شھری        

شھرھا را به بکارگيری وسايلی برای رقابتی شدنشان با ھدف عرضه به بازار گلوبال گلوباليزاسيون ، 

"  دولت محلی " عملکرد واقدامات ، قابليت  مبتنی بر منافع بخش خصوصی ءدر اين پويائی. سوق ميداد 

 )انيورسال(جھان شمول گوئی ونيل به استاندارھا وشاخص ھای نه بر اساس اقداماتی که درجھت پاسخ

 ارزيابی ميشدند ، بلکه  براساس ميزان جذب سرمايه شھروندان اسخ گوئی به مطالباتپو عدالت اجتماعی

بدين ترتيب مديريت . قرار می گرفتند  ، با سرمايه بين المللی مورد سنجششھر) انتگراسيون( ويگانه شدن 

ابتذال در ادامه خدمات  بسط وگسترش بازار ازاد ،( گلوبال ء اه با برداشت رقابت پذيریبخش دولتی ھمر

  .است که ، بصورت يک مديريت موفق مورد ارزيابی قرار خواھد گرفت ) ومانند ان  اجتماعی

، مديريت  که گشتمتمايل  ئیسو ، برنامه ريزی استراتژيک به  بدين ترتيب وبا چنين سمت گيری ای     

دغدغه اصلی اش به رقابتی نمودن فعاليت ، فنی واداری تبديل نموده  " راصمور عمومی را به فعاليتی منحا

ت سياس تنظيم کنندهخصوصی ساaرء  منطق اکنون .محدود گردد  ، ھا برای گروھھای اقتصادی خصوصی

استراتژی ايکه طريق   از ،را تعيين مينمايند  )اگلومراسيون اوربان ( ھائی که چگونگی تجمع ھای شھری 



به .   دردستور قرار ميگيرد واورده  مشروعيت اش را بدست ،  بنظر ميايدبظاھر از نظر سياسی بيطرف 

راه پيشرفت وتعالی  تنھا  گوئی: د  که  نمينماي ءداده والقا ، برداشتی را رواج گر ، در اين زمينه بيانی دي

، تضاد منافع  نمودن به پيچيده گرايش  ، که  در واقع با است شھرھا ، بکار گيری اين استراتژی رقابتی

اند  ، مويد عدم وجود تضاد منافع مذکوررھموجود در جامعه ، از طريق ايجاد ساز وکارھائی که  بظا

  .ميشوند  ھم ھااين تضادجلوه نمودن  کم اھميتو  یظاھر   موجب پوشاندن 

روش شناسی   مربوط به گامھای ء، درنتيجه تراتژيکیھای اس ايدهپذيرش ،  aزم برایسازوکارھایء     

پيوند بخش عمومی " در وھله اول ضرورت . شکل ميگيرند برنامه ريزی استرتژيک ، ) متدولوژيکی ء(

،  وچه از نظر اجرای مشی اجرائی پروژه،  ه مربوطه خصوصی  ، چه از نظر تعيين اھداف ويا برنام –

 ی شھری کشورھای اروپائسياست ھای در   Borja & Fornخا و فورن بور" (.مطرح ميگردد 

 ، تحکيم موقعيت شھر ھمچون عامل اقتصادی بستگی    : ". . .  معتقد استويا درجای ديگر  )1996/48

 یوخصوص  یتامکانات ترغيب  به ايجاد پروژه ھای بزرگ شھری ، با مشارکت فعال ارگانھای دول به 

  .، خواھد داشت  شانن از طريق اشاعه فرھنگ ايجاد تعلق وعXقه مندی به شھروھم چنين تشويق شھروندا

  ) Borja   1997/82بورخا ( 

جامعه مدنی ، يعنی بخش ب اتصال وبھم پيوستن منافع حاکم درط، بصورت قدر اينصورت شھر       

 تحقق اين ) ژيکی متدولو( گام ھای روش شناسی  .خواھد امد ودولت در) بنگاه ھای اقتصادی (  خصوصی

انتخاب مشاوران مسئول اين  ، پيوستگی واتصال منافع وزمينه سازی برای رضايت شھروندان با چگونگی

را داشته  اھدافیاين مشاورين ميبايست دارای قابليت تحقق بخشيدن به چنين .  اغاز خواھد شد  ،برنامه ھا 

مسئول ارزيابی برنامه ) ئی ، شورای دائمی يا کميته اجرا( شورای سرپرستی : بدين ترتيب  . باشند 

لوژی تھيه برنامه ھا ، دو، متتحليل وتصويب اھداف :  جھت ھا ی مختلفھا درھمه ی فازريزي

 یمشاور امور شھر ،تدوين سيستم ھای اجرائی ، برنامه ھای اجرائی ، اعXن ومعرفی انھا  سازمانیچارتر

گان مشارکت استرا تژيک ، کميسيون عمومی ، ار، مشاور امور عمومی ، مشاور امور  یويامحل

شھروندان ، و عXوه بران  نمايندگی ھای بخش ھای مختلف  دولت محلی ، ايالتی و فدرال ، نمايندگان 



انجمن ھای محلی ، : از ان جمله .  مختلف جامعه را شامل ميشوند یجامعه مدنی که بطور کلی ذينفع ھا

مختلف )  سازمان ھای غير دولتی ( اُ ھای  .جی .ارتباط جمعی ، ان ساز مان ھای ، تشکل ھای حرفه ای

مشارکت ھای مذکور با اين  . مان مديريت است حمايت کنندگان ساز ءانتخاب اين اعضا  به عھده . وغيره 

   .شود  ھدف انجام ميشود که ، حمايت ورضايت ذينفع ھا نسبت که پروژه ھائی که در پيش است  کسب

 گلوباليزه رااين جھان ت دررقابتعريف ھدفی که توفيق در" يعنی ، متدولوژيھائی ،چنين بردکار      

ء ھمه استراتژيکطريق تقارب وبھم پيوستن منافع از .، ميسر ميگرداند  درجھت بھتر شدن کيفيت زندگی

  .قق است قابل تح ، ھستندساخت شھرضروری برای  ، که مکاناتادارای و توانمندباقابليت و ءی فعاaن

ھمچون راه حل ورود ، اين شيوه را بدين ترتيب.   ) Rodrigo Lopez    1998 /90رودريگو لوپز"(

در نتيجه خواھان اتصال وپيوستگی بخش دولتی ، بازار گلوبال جھانی معرفی نموده موفق وپيروزمندانه به 

   .ميشوند  به ان ، ه مدنیجامع نفوذ نام و صاحبان  ء،  بخش خصوصی ، بنگاھداری و نمايندگان 

معطوف به ، )  استراتژيھا( راھبردھا  اينگونه واقعيت استکه ، توسعه انچه مطرح شد ، مبين اين        

حول که  است روندیجزئی از انھمو ،ھا برنامه ريزی راھبردی در شھر ء ،وردنضرورت به اجرا در ا

در ن ورکودبحرا وجود به علت "قبX اجرای ان لزوم که ، پيش تعيين وتوافق شدهزا ءيک  پروژه شھری

، ھرچند در اين روند سازمانھا وذينفع ھای ترتيب  بدين  .بوده است ،  تشخيص داده شده یضررو شھر

گيری  سمت در نھايت  وتعين اھداف شرکت ميکنند ، ولی سياست گزاريھا ،مختلف در روند تصميم گيری 

پروژه يا اينکه برنامه ھا و.  حاکم باشد " سرمايه  " ان منافعه درتبديل شھر بوسيله ايست ک وھدف اصلی 

عيت ورشھری را تشکيل ميدھند ، ھدف عمده شان مش) ا ستراتژيک (ھا ئی که برنامه ريزی راھبردی 

  . درجھت اھداف ومنافع سرمايه ھای بين المللی ومحلی است  بخش عمومی بخشيدن به استفاده ابزاری از

   

  ؟ھر گلوبال واقعيت يا توھم ش        



جوامع در حال  مربوط به اغلبانھم  تا اينجا با توجه به نظريات صاحب نظران و پژوھشگران        

 که امروزه با نتايج منفی ومخرب اين   -صاحب نظران  aتين امريکائی " در اين نوشته، اکثرا   –توسعه 

  . بھمين سبب به نقد ان پرداخته اند  وست بگريبان انند د –برنامه ريزی راھبردی شھری  –برنامه ريزی 

برنامه ريزان ، شھرسازان برخی از برنامه ريزی راھبری شھری ، چنانکه متاسفانه  مشاھده شد که،

خاصی نبوده ،  ءما  ميپندارند ، مقوله ای علمیر کاران مقوaت شھری درکشوردومعماران وساير دست ان

Xکه حاصل بوجود امدن يعنی با استفاده ازامکاناتی .  نئوليبرالھاست ھدف دار" بلکه نسخه شھرسازی کام

انھم . ان نام برده ميشود از )گلوباليزاسيون"  (  جھانی شدن"شرايطی است که امروزه تحت عنوان پديده 

ف پديده معرو " )در سکه سازان قXبی Jose Luiz Fiori   ( به قول  ژوزه لوئيز فيوریکه بگونه ای 

    "!جز  گلوبال بوده ، ھمه چيز تا کنون  ) گلوباليزاسيون (  جھانی شدن به 

انقXب  ، اثر بسط وپيشرفت تکنولوژیرواج يافته ويا تبليغ شده که در تاکنون ھمواره اينگونه       

ه توسع،  رونقان  ءجھانی شدن ءنتيجهو در جھانی شده سرمايه ، اطXعات ، توسعه تکنولوژی ارتباطات

وشتاب  به اين کاروان پيوست  پس بايد با تعجيل.  خواھد اوردبھمراه  در سطح جھان  وپيشرفت ھمگانی را

توخالی بودن  -اين جھت ،  ازواقعيت اما در! فرصت ھای طXئی را از دست نداد ، ان ان عقب نمانده واز

عضو جامعه  اروپائیشورک انيا اسپ بفرض ! کشورھای توسعه نيافته که جای خودرا دارند  -اين ادعا ھا 

بيش با  -2010اغاز سال در -ھم اکنون ، برنامه ريزی شھری را بکار گرفت باشوق زيادی اين ، که اروپا

  !واحد مسکونی خالی روی دست مانده مواجه است ويک مليون ودويست ھزاربيکاری  صدازبيست در

 انرا  تا کنون چنانکه اما ان. مواجه ايم ) اليزاسيونگلوب(يده ای بنام جھانی شدن پدھرچند در واقعيت با     

رابطه در" فرضا.  بوده است ، بميزان زيادی وارونه جلوه دادن واقعيت نموده اند باره ان تبليغتعريف ودر

ذھن برنامه ريزان  در کشور ما انچه ھم اکنون ،با برنامه ريزی استراتژيک شھری وجھانی شدن شھرھا 

،  ازواقعيت استکه انقدر دور اغلب ،نموده بخودمشغول را  دست اندرکاران اين مقولهوشھرسازان وساير 

 .تا برداشت وشناخت مشخصی ازيک چنين مقوله ای  ، ميماند يک تله ايدولوژيکگرفتارشدن دربه بيشتر

خاصه  ،عدم دسترسی به تجربيات مشخص ومستند جوامع ديگر ، فانه به علت کمبود پژوھشھای بومیمتاس



 توصيفی ، " غالبا ءمان  ، برداشت ھای کشورھای ھمسايه نزديک منطقه خود یحت، جوامع توسعه نيافته 

Xالبته انچه مسلم است ، اين استکه پذيرش بدون  .وارداتی را ، گوئی در بست پذيرفته ايم  ءجھت دار"وکام

از   چون در واقع سياست گزاران ما .  انجام شود عمدی است " ين برداشت ھا بيش اينکه سھواتامل انقد و

بھمين  . خود ھمسو ميبينند خواسته ھای اينگونه برداشت ھا را با  ،لذا، و جھات ديگری دچار توھم اند

از انجمله  ،مقوله ابعاد مختلف اين وتعميق تحليل ھا چه در مورد ی  سبب برای کنار زدن اين پوسته ظاھر

يا توجه ای و ، گرايشھای اغلب ناگزير وساختاری ان، انھم با توجه به در رابطه با وضع موجود جامعه : 

  .دامن زد ضرتجربيات ديگران ، بايد در حد توان وامکان به بحث حا تربه ھمه جانبه

،   نئوليبراليستی ايدولوژیبرنی تمبشھری ) راھبری(ه ريزی استراتژيک ھمانگونه که پيدايش برنام         

دوره معينی ازانکشاف نوليبرالی سرمايه ، درنيازھا ومنافع مشخص نئوليبرالھا دررابطه ومبتنی بر" ودقيقا

 ، ھمچنين با توجه به معضXتی که  .توسط  نظريه پردازان وابسته به اين منافع شکل گرفت  ، داری 

 . اورد، پيش بويژه در شھرھای برخی جوامع توسعه نيافته  ، بکارگيری اين الگوی برنامه ريزی شھری

گيری چنين الگوئی که انھا را تحت  ميبايد ساير جوانب ايدولوژيکی  وسرچشمه ھای تاثير گزار درشکل

بيش از   راوامثال ان ميشناسيم ) گلوبال سيتی (، شھر جھانی   )  گلوباليزاسيون (جھانی شدن : عناوين 

مشکلی  پاسخگوئی به حل يا راه  ،ميان  واقعيت وافسانه  مرز بتوان وتامل قرار داده  تا پيش مورد نقد و

در  امروزه بگونه محسوسی توھماتی که  . باز شناخت  را به توھم  ، در اين زمينه با توسل ، مشخص

مختصاتی ء  ، طرح مسئله مشخص وقابل دفاع ، شناسائی وتا کنون نتوانستيم به کمک ،چنبره ان گرفتاريم 

جھت اثبات اين ادعا کافی است به اھدافء به اصطXح . يم ، خود را از ان رھا نمائيم رکه در ان قرار دا

به اھداف  :، ازانجله بعنوان نمونه  از پيش تعيين شده بسياری ازطرحھا وبرنامه ھای جاری توجه نمائيم

 اف کXن توسعه در چشم انداز بيست ساله ، جديد تھران در زمينه برنامه ريزی بخشی ويا اھدطرح جامع  

" واقعا در سياست گزاری ھای مربوطه شان ، که ھردو بعنوان دو نمونه از ھدف گيری ھارا نام برد ، 

  .بدنبال مشتی از توھمات اند



. شھری دارد  ءباتوجه به پيوند تنگاتنگی که جھانی شدن با شکل گيری تفکر برنامه ريزی استراتژيک     

 شھر جھانی شده ،  رابطه گلوباليزسيون وسپس يده دم است  با وسواس بيشتری نحوه ظھور وپيدايش پaز

  . قرار گيرد  مورد تامل ، با ان

در  انھم ، سرمايهجھانی شدن  :واقعيت ھا ميخواھيم به ان اشاره نمائيم اين است که   به باتوجه  انچه     

انگونه که با وارونه  ، و شکوفاھی اقتصادی حاصل رونق داری  نظام سرمايه ءمرحله انکشاف نئوليبرالی

، دھه ھفتاد ميXدی  ، ھمان سالھای اغازينبلکه از . دنبو انرا دارند ، دن واقعيات سعی دراالقاءجلوه دا

سرمايه حاصل رکودساختاری طوaنی ای بود که حداقل ازاواخر دھه  شدن پی ان گلوباليزهدر ليبراليزه و

Xدی تا اغاز دھه ھشتاد ادامه داشت شصت مي.  

 : د است استاد اقتصاد دانشگاه پاريس معتق   Gerld Dumenilکه جرالد دومنيل  بنابراين ھمانگونه   

 شکل تحقق ھم پيش رو  گلوباليزاسيون! له کنونی انکشاف سرمايه داری است حواقع  ، مرنئوليبراليسم در

اين   .سرمايه ، يعنی جابجائی وتحرک ان در سطح جھان است  ويژ گی عمده ان جھانی شدن  .ان است 

ميXدی نخست در انگلستان ، امريکای شمالی واروپا اغاز شد وسپس ژاپن وساير  80روند از اغاز دھه 

انچه در رابطه با نتيجه عمده ان برای اکثريت جامعه خاصه .جوامع سرمايه داری مرکزی انرا پی گرفتند 

که طی  ، تن وکاستن مدام از حقوق انھاشزير پاگذ ا  ،طبقه کارگرميتوان مشاھده نمود نيروی کاروبويژه 

 ، شرايط کنونی رد که دومنيل ، گلوباليزاسيون را جرالد. ، بوده است  مبارزات ممتدی بدست امده 

بطور کلی  عمل به رقابت واداشتن اقشار ضربه پذير تر جامعه ،  ويامت نئوليبراليسم قرار گرفته ، درخددر

   .  کارگران فقير جھان  ، ميداند 

بطور عام و ی اقتصادی برنامه ريزی ھاايج عينی سياست ھای نئوليبرال درباتوجه به ويژگی ھا ونت    

" ھمانگونه که قبX. ھمينطور تاثيرات برنامه ريزی استراتزيک شھری در جھت دادن به تحوaت شھری 

 ر گلوبال را از زاويه ديد صاحب نظران ودر واقع ناظرين اين روند مطرح نموديم ،   بحث مربوط به شھ

  .پی ميگيريم ، بويژه نقدھائی که در جوامع توسعه نيافته در جريان است ، 



استاد جامعه شناسی در دانشگاه   Monica Carvalho در ادامه بحث پيشين ، مونيکا کارواليو ،     

آغاز  .. .   :  " چنين ادامه ميدھد .)  نقد يک برداشت نکاتی در شھر گلوبال ،در (ايالتی سائوپائولو، 

مربوط ميشود به روبروشدن کXن شھرھای جوامع سرمايه داری "، مستقيماگلوبال مطرح شدن شھر

دھه ھفتاد ميXدی در سالھای پايانی که انھم  ،اقتصادی گلوباليزساسيون با روند ومرکزی يا جھان اولی ھا 

بتدريج موجب پيدايش ، بحران  بود ، دراقتصاد جھانی درجريان ان سالھايراتی که درتغي .اغاز شد 

 عاليت صنعتی شان بودند ،دست دادن کنترل برفادی ، در متروپل ھای مذکور که درحال ازمرکزيت اقتص

ت  اتوسعه تکنولوژی وفنون جديد اطXعل فعاليت ھای صنعتی نامبرده ، دراثرچون بنگاھھای  مسئو. گرديد

 مرکز فعاليت  بنگاھھای خوداستقرار برای انتخاب مکان بصرفه تری برایی ، انعطاف بيشتر ارتباطات ،و

 ئیکارھا بحران مالياتی ناشی از اين وضعيت  ، افزايش محسوس بيکاری ، فقدان راه.  کسب نمودند  ،

ده ، وضعيت نگران افزوده شمشکXت ، بردر چنين شرايطی رو بفزونی بود که شھری  شکXتبرای م

 ، رد بحث کهاما بموازات شکل گيری بحران مو.   ندکXن شھرھا پيش اورد اين  کننده ای را برای اينده

ھا در حال ات ديگری دراين کXن شھرامده بود ، تغييربرای کXن شھرھا بصورت وضعيت کيش مات در

عتی با فعاليت ھای خدماتی پيش رفته تغييراتی که بصورت جاگزينی فعاليت ھای صن. بوقوع پيوستن بود 

،  فرامليتی" مربوط به بخش ھای مالی وسرمايه گزاری واطXعاتی با ماھيت غالبا "اوتخصصی ، اکثر

به سوی اينده ای مبھم پيش  اين کXن شھرھا ، از يک جھت بنظر ميرسيداگر. درحال شکل گيری بود 

ھمچون مرکز استقرار ،  ) راھبردی(ھميت استراتژيک ميروند  ، اما از جھت ديگر در حال بدست اوردن ا

بمعنی   بنابراين ، جميع اين تغييرات.  رات اقتصاد ی جھان بودند يھمپای تغي، فعاليت ھای ثالثيه پيشرفته 

، معنی   ای انھا ، بصورت  نوعیربلکه ب. رکزيت اقتصادی بودن انھا نبود نقش رھبری  وماز دست دادن 

اين کXن شھرھا با تغييرات جديدی که .  به حساب ميامد المللی ی بينددرنظام تولي، د جديونقش  محتوای 

را  نات جريان نظران واھل پژوھشی که اي بوجود امده بود ، بتدريج توسط صاحب شاندر نقش افرينی 

،   Saskia Sassen 1998ساسکيا ساسن : ( ازانجله .  ناميده شدند" شھر گلوبال"  ، پيگيری مينمودند 

  ) Torres & Marques     1997،  تورز ومارکز   Levy  1997لِوی 



ز مانند ، مارکز وتورِ ( در سالھای ميانی دھه ھشتاد وشروع دھه نود ميXدی ، نسل اول پژوھش گران      

ک برخی موقعيت استراتژي جھت تصوير نمودنرا   گلوبالشھرعنوان  )  لو در سيستم جھانی در سائوپائو

Xجايگزينی فعاليت  . ھای اين روند بکار گرفتند جھانی وھمچنين تبيين تناقض ن شھرھا دررابطه با اقتصادک

ھای صنعتی  با فعاليت ھای خدماتی پيش رفته ، موجب تغييراتی در بازار کار وساختار اشتغال ودرنتيجه 

باa ودستمزھای بسيار  انھم در حالی که عرضه نيروی کار باتخصص. تشديد قطبی شدن  جامعه گرديد 

پيش ازان که خوب  تقاضای خدمات مربوط به نگھداری وبھبود ساختار توليدی را ، متفاوت با شرايط 

در دموکراسی در .  E. Levi  1997 /38ی  لِو. اِ ( .  ، بھبود بخشيدحِد اقل بوددستمزد ھا پائين ودر

در شھرھا  Saskia Sassenساسکيا ساسن    -- شھرھای جھانی ، پژوھشی در باره لندن وسائو پائولو 

  ) در اقتصاد جھانی 

بازار مستقXت ودر ساختار  "در »  کاربرد زمين « در اثر اين تقسيم کار جديد ، وضرورت تغيير       

  )  1998/150ساسن . (  مواجه ميشويم در درون کXنشھرھا Dual دوگانه  پيدايش فضاھای با " مصرف 

لوی . ( بوجود امد     segregacion urbanکل جديدی از جدانشينی شھری بدين صورت ، ش    

1997/38(  

برداشت   اين وضعيت به حساب اورد ، ، وستيک دياگن ت ،در اولين برداشتی که ميتوان انرا بصور        

-کXن شھرھای جھان اولی  در برخی concret  مشخص " حاصل يک روند  تاريخی کامX ، شھرگلوبال

که ،اين کXن ھمزمان با ايناما ، .  بود  -را نشان ميدھند  گلوبال بودن ويژگيھایءھم اکنون  ر انھائی کهد

  شان را نشان ميدھند ، تناقصھای ذاتیجھانی شدن اقتصاد ء متاثراز،  روند تغييرات ساختارتوليدی شھرھا

به  ، کاھش دسترسی رابری اجتماعیافزايش عواقب ناب، بازار کارتغييرات انجام شده در  :، بصورت  ھم

شھر گلوبال  –اکنون از اين زاويه خاص  ، اين برداشت   .مX ميشود بر برای ھمهوتسھيXت شھری   فضا

ھای  را غنی تر نمود ، بابرداشت ھا کXن شھراين ، پويائی  شکل گيری اش اغازحداقل درکه   –

که  نددششان ھنگامی اغازاما مشکXت . نی نداشت برای رسيدن به اھداف شھری فاصله چندا ،ازشھرديگر

  .  گرفتندفاصله  ،بود  مشخصی تاريخی روند حاصل که انھم ، از فضائی که تاان زمان توليد شده  ، 



کXن  شھر گلوبال برای برداشت  بوط به تفکر وياردر اواخر دھه نود شاھد موج دوم مطالعات م      

رچند اين پديده مسئله ھ .   )1997مارِکز و ُتوِرز (قرار دارند ميباشيم  شھرھائی که در مرحله دوم اھميت

تيپيک  ا به صورت فُرم انرشد  ، که میمفھوم جديدی يافت   شھرگلوبال  تفکر اما از اين ببعد. نوئی نيست 

 کلبه ھائی که [در کورتيسا .  M.P.B.Veras 1997/131ب  ِو راس  . پ.ام (  .عرضه نمود ايده ال 

اشکال : در سائوپائولو ]م .از پوست ضخيم درخت ھای جنگلی مشابه بادرخت چوب پنبه برپا ميشود 

  .) اجتماعی  segregacion   جدانشينینووکھنه فقر شھری  و 

 توجه محتمل مورد ء جھانیھم بعنوان يک کXن شھروکXن شھر سائوپائول ، کهدراين مرحله بعدی است    

  .  ميگيرد قرار

   

ياد اوری مينمايد ،   )م اجتماعی وشناخت در عل ءدر ھدف(   Max Weberھمان گونه که ماکس وبر    

يکی تاريخی معينی متولد ميشود ،  ولی با ان  ءواقعيتی ای است که ، درتيپ ايده ال  ، يک بنا ی منطق

، بدون ان مشکل  تحليل وبررسی ومبنی سنجشی استکهو ابزارتيپ ايده ال وسيله کمکی . گرفته نميشود 

ھنگاميکه تيپ ايده ال ، ساخته ودر نظرگرفته شد ، . يافت در بتوان جھات متفاوت ومتنوع واقعيت را

تيپ : بنا براين ميتوان گفت. ميتواند بعنوان وسيله ای در شناسائی واقعيت ديگری مورد استفاده قرار گيرد 

قابل تا تبيين ھويت   رسی وسنجش تفاوت ھابيشتر برای بر) Weber )1991/113 -114 ربِ وِ   ءايده ال

   .وضعيت مشخص يکی گرفت  ويايک) مدل(و گال با بنا بر اين نميبايد انرا   .استفاده است  

) کارکتريست ( مطرح ميگردد ،   مبتنی بر خصلت ھا   شھر گلوبالتيپ ايده آلی که در  برای تبيين       

بااين وصف  .دگرگونی شدند  دستخوشانی شدن اقتصاد معمول ء کXن شھرھائی است که در اثر جھ

  .جھانی باشد ميان اقتصادھای ملی وبازار" تXقینقطه " بصورت  ، ی استکه که" شھر"ويژگیء " گلوبال "

بنگاھھای اصلی فرامليتی را که ، فعاليت ھای اقتصادی  به ان تعلق دارد ،که  ای ملیدرقلمروکه شھری 

 ھم ت را ، گرداa ، فن اوری برتر وبرخی فعاليت ھای معين اقتصادی اسشان خدمات تخصصی سطح ب

 ھای اجتماعینابرابري و شده قطبیش کاربازار تغييروتحوaت اين روندانھم درحاليکه دراثر. اورده باشد 
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