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   )گلوباليزاسيون ( برنامه ريزی شھری وجھانی شدن - 1- 5         

شھری  ھدايتء گسترش  ،فونکسيوناليست  -برنامه ريزی شھری مدرنيست  يک قرن ونيم که پس از      

جای خود را به نسخه نئوليبرالھا ، که ھدايت ء اکنون  ، داربود دهھی را عکشورھای سرمايه داری مرکزدر

استاندارد وھنجارھای الگوی مدرنيست ، که مدافع . موده استنرند ، واگذاردست دارات گلوبال را درتغي

 عمومیوتمرکزاموردردستگاه دولتی ويا بخش عق1ئی مبتنی براقدام ، کاربرد واستفاده اززمين  برایجامع 

،  نمودند تقليدء کشورسرمايه داری پيرامونی ، که اين الگورا ھایاست ، درواقع فقط ، دربخشی ازشھر

مدرنيزاسيون ناقص وناتمام در واقع ميبايد انرا بصورت نوعی که در ،) پارسيال( انھم بگونه ای جزئی 

  .داشت ، بکار گرفته شدند نظر

ط وم1حظات خاصی انجام انين ومصوبات مطابق با شرايکشورھای پيرامونی که قو اغلبدر" معمو9     

به کمپرنسيو کشورھای انگلوساکسون طرح ھائی که در با الگوی فرانسوی معادل( ديرکتورميشوند ، طرح 

ھستند طرح ھائی  ،بدون ارتباط چندانی با مديريت شھری تھيه ميشود  که انھم ،) م .  استپ1ن معروف 

ميايند فاصله به اجرا در" باانچه نھايتا عملدر"غالبا اما، بوده  مقبولیعق1ئی ی وايده ھاف  که دارای اھدا

ينارھا سم ، ھا نشستدر به توصيه ھائی که،  ھاطرح ريزيدراين وضعيت ھا ، ھمچنين در .زيادی دارند 

می عمو حمل ونقلبھبود  ، )سوسيال(اجتماعی احداث مسکنرابطه با ضرورت در، المللی وکنگره ھای بين 

ميبايست ، که  ميگردندارائه  ، شھری 9زمتجھيزات بھداشتی وساير تاسيسات، رفع کاستی ھای مربوط به 

   .اھميت داده نميشود انچنان که بايد  ،د نباش طرحھا اھداف اصلیئی ازوجز قرلرگيرند  مورد توجه

 دادن به اش رونق حاصلری برای برخی برنامه ريزی شھ، درعمل  چنين احوالی ،دربدين صورت و    

فراھم اوردن  .شھری است  معمول ضوابط اعمالتدوين وحداکثروبرای برخی ديگر، بازارساخت وساز

ازان بھره مند شوند ، ميبايد بتوانند  وامکانات ضروری وجھان شمولی که عموم شرايط برای تامين حقوق 



خواھد نمند شھرالی انھم بسود اقليت توابھمين سبب منافع احتم، ھا نداشته برنامه ريزي جای چندانی دراين

  .بود

قدرت مندی ابزار، عمل وتحت چنين شرايطی بصورت فونسيوناليست ، در –برنامه ريزی مدرنيست       

   شھر واقعیوضعيت ناديده گرفتن  ياوتثبيت مناسبات نابرابرموجود درجامعه و درجھت سلطه ايدئولوژيکی

 خدمت وبسود اقليت توانمندومستق1ت سوداگرانه درام1ک بازارحفظ شرايطی که جھت تحکيم  يعنی ،

 قوانين منطقه بندی زمين ، ائين نامه (ء ان  دستگاه تنظيم کننده .شھری ضروری است ، عمل خواھد نمود 

  )کليشه الگوھای خارجی"انھم معمو9ن نامه ھای مربوط به تفکيک زمين ، ائيومنظرشھری ساختمانی  ھای

، موجب شکل گيری مجازغيرگسترده ساخت وسازھای  واقع بی حساب وکتابیويا درانعطاف با توجه به 

تنش  اوضاعیچنين ، در بنا براين) 1996ماريکاتو . (ھای شکننده ونا پايدارخواھند شدوضعيت ونھاد

ن ، برد زمينھادھای کنترل ومنظبط کنندهء کار با رابطه، درمجازوغيرمجازھای شھری موقعيتميان  ، مداوم

 باوجود چنين تنشی ، ، لذا .، بوجود ميايد ديگرجوانب گزاری مسکونی ، حفظ محيط زيست و سرمايه

ف شفاغير اين کاربرد تبعيض آميزقوانين ، که اغلب بگونه ای مبھم ودرعمل اليگارشی محلی از "نھايتا

با ان غير قانونی ھای مينز کنندگان اشغالکه وبی ثباتی  عدم اطمينان .بردخواھد د سود نبکارگرفته ميشو

  )21(. گردد مي،   هغيروپرداخت رشوه ، مجازھای غيرنفوذموجب رواج اعمال  مواجه اند ،

بعلت نبود طرحھای شھری نيست ؛ بلکه  فقط حاشيهجھان در مشکل ومعض1ت شھرھای اين ،بنا بر    

ھمراه با اعمال نفوذ ،  دهتصويب شھای بموازات اجرای طرح، رشد وگسترش شھرھا : سبب است که  بدين

    ء در  طرح"  واقعدر . درجريان است ،ميگزارندکه بردستگاه اجرائی تاثير ، موجود ورعايت منافع سنتی

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنگره ملی زمين شھری در شھر مکزيکو گزارشھای مختلفی توسط پژوھشکران ومسئولين شھرداری ھامطرح گرديدند  در جريان برگزاری - 21 

 با مشک1ت فراوانی مواجه را) معادل طرح جامع ، م( اجرای طرح ھای  ديرکتور  فقدان موثر کاربرد  زمين: که ھمگی بر اين مھم تاکيد داشتند که

ھای مطرح شده  در کنگره ملی زمين شھری  ھمچنين گزارش  .نمود رجوع     UNAM 2005در اين مورد ميتوان به گزارش . نموده است 

  .UNAM 2005روابط توام با تشنج مداوم ميان ساکنين غيرمجازوماموران دستگاه اجرائی نيزتاکيد فراوان داشت بر



 ايدئولوژيکی را ايفا مينمايد که ميبايد، سرپوش گزاردن برفعاليت ھا ونيروی محرکه ايکهنقش " جريان  

   )1995 وي1سا. (سرمايه ھای بکارگرفته شده درشھربرای کسب منافعشان درپی ان ھستند، راميسرگرداند

يا  -فرصت توسعه پيشنھادی برای شھرھای جھان پيرامونی : ميتواند اين وضعيت به بيانی ديگر،       

سلطه فنی ، فرھنگی روندی مبتنی بروايجاد  –نيست مدر فونسيوناليست پايان برنامه ريزی شھریء

     . فراھم اورد ،  را " برنامه ريزی استراتژيک" : يعنی  ، ايدئولوژيکی وسياسی در پيرامون سرمايه داری

  

  "طرح استراتژيک "  تااجماع واشنگتون از  -1.6       

کنون برای دستيابی به اين تاکيد تا. نقش جديدی دارند شده ن گلوباليزه جھاشھرھا ، در :گفته ميشود        

نظريه ات ، برداشت ھا وادبيات پرحجمی توسط نظريفھرست پرشماری از .شده اند  عنواناھداف مختلفی 

امروزه به صورت انديشه اين الگو را گان ارائه دھنده  بقسمی که. است  شده مينه مطرحزاين درپردازان 

نخواھد " گلوبال شھر"ه جايگاھرشھری به :  ميگويند.  مينمايندسطح جھان مطرح مشاوره برتردروبازار

 ،  انھا سرنوشت جھان وتصميم گيری ھای عمده تعيين ميگردندمعدودی ازمراکزشھری که درفقط . رسيد 

ود وج:  عملکردھائی چون . ميگرداند) گلوبال(ا را جھانی انھ ميشوند کهھائی دارای ويژگيھا ونقش 

، نيروی اط1عات وارتباطات ،وری آليد فن وری وتوآپژوھش وتحقيقات ، نوء بنگاھھای بزرگ ، مراکز

ه وغيرسطح با9اھنگ ، خدمات  فرھنگی وھنری پيشدانشگاھی ، فعاليت ھای ، مراکز ومتخصصماھرکار

 fashionableبه سبک روز   ءبصورت شھرجھانی ،اين شرايط ھرشھری نخواھد توانست اين وبابنابر. 

" طرح استراتژيک"عنوان ، ايند منمطرح ميکه  ھائیاين نقشه راه ھا ويا ايده وپيشنھاديکی از . مطرح گردد

بارسلون ، ايستکه ، در برنامه ريزیازوتقليدی متاثر امريکای 9تين بکارگيری ان ،در را يدک ميکشد ،

برنامه ريزی  ءاين الگوی.  بوده استامد ، به اجرا دراوايل دھه نود در ، بازی ھای المپيکاغازھنگام 

و  دموکراتيکظاھرصرف نظراز.  مطرح گرديدشھرھا  ھم بعنوان ناجی جديد9تين امريکای درشھری 

مصوبات مبتنی بر. ت ھای نئوليبرالی است تنی بر برداشمب" کام1" ھای استراتژيکطرح "تی ان ، مشارک

سياست ھای نسخه ھائی که برای  توصيه و. است تعيين شده دراجماع واشنگتن  طتوصيه ھا وخطو و



حاشيه ھای درنسخه ھائی که برای اقتصاد کشور.  نداشده ارائه  ، حاشيهکشورھای درتوسعه اقتصادی در

ر در زمان دگرگونی ساختا  مه ريزی شھری وشھرسازی اين جوامع  ،برناوبھمين صورت الگوھائی برای 

 ، ھمراه نمودن شھر، يا دقيق ترجھان وھمراه نمودن توسعه وتحول شھرھا با اين ضروروت ھا توليدی در

ھای روند انباشت سرمايه تحت رھبری ومرکزيت امپراتوری ھا با عصرجديدی که روابط براساس ضرورت

  )22 ( .، ارائه شده اند  ازمان داده شوند س امريکای شمالی ، 

سد  که است ف قوانين موجود ی حذ ،نقش اساسی اش " طرح استراتژيک " در سطح جوامع در حاشيه     

خصوصی تائيد وتاکيد بر  :، توصيه ھائی ھمچونازانجمله .  ھستندصيه ھای مورد بحث ، اعمال تو راه

موانع  اين تغييرات ورفعنتيجهء تا بتوان در  ؛شورھای ھدف ک، رھائی از محدويت ھای دولتی در سازی

شھر ايدهء اشت براين برد.برداھداف وسازکارھايش داده شودکارعمل مطلق در امکانمذکوربه بازار

يا نباشت سرمايه وبعنوان وسيله ايجاد رقابت برای کسب  و اازشھران ضرورت استفاده خودگردان ، که در

    Arantes 2000ارانتز  . تاکيد دارد ،  "امد يد درماشين تول"به تبديل شھر

توفيق ، جھت بقا و corporative ، مشارکتیبنگاھی  ءبه صورت ميبايست"عامل سياسی" شھرھمچون    

 " corporative   مشارکتیشھر"غرض از. عمل نمايد )اش جھت تعديل منازعات درونیبخوانيد (خود 

ھمه  حول دورنمائی جامع  consensus  " اجماع"وی کوشش وشھری استکه پاسخگ" شھر ميھن " ويا 

ت ، تسھي1ت وتجھيزاتی که ارائه خدما چنين شھری ميبايد خود را برای اين ، بنا بر  .  )23(باشد اينده از

ھمايش ھای بين ھتل ھای پنج ستاره ، مراکز :ان برخوردار است ، امکاناتی ھمچون يک شھرگلوبال از

وغيره  پروژه ھای فرھنگی  )مگا(ابرپژوھش تکنولوژيکی ، فرودگاھھای بين المللی ،  قطب ھای المللی ،

    " کا9شھر" حالتی با درچنين .  کندعرضه بھتر رقابت با ساير شھرھابتواند خود را در وده ، تا، اماده نم

  .)ه باشدون يک بنگافعاليت ھايش ھمچکه ميبايد " ( شھر بنگاه " و ) ه بايد فضای خود را بفروش برساندک(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .را مورد توجه قرار داد Vainer 2000 نير ميتوان نقد وريشه يابی  وا" طرح استراتژيک " در مورد شناسائی گرايش  -22 

برای تدوين   ) اقتباس شد  Loganتوسط   لوگان  1986که ده سال بعددر سال ( را " ماشين رشد "ايده  1976پيش تر در    Molotchمولوتچ - 23

  . د ، مطرح نمود يک پيمان اجتماعی ،  که در ان  منازعات محلی برای دفاع از شھر در فضای رقابتی به حد اقل برس



  Vainer  2000واينر . مواجه خواھيم بود واين فعاليت ھا رادررقابت با سايرشھربنگاه ھا مديريت نمايد ، 

درطرح استراتژيک نقش اساسی شھر image ظاھریفرھنگی وتصويراستفاده واھميت دادن به عناصر      

    ارانتزتيليا اُ ، برای شھردرتفکراستراتژيک ھمچنان که spectacular ماریء نمايشی وتماشائی مع.  دارد

  Otilia  Arantes   ،2000 بدين ترتيب توجه .  است ، قابل اھميت بسيارنقد خود مطرح مينمايد در

قديمی  ويا فضاھای(  شھری جديد ءبرنامه ريزی يک فضای برایجامع نگرء مدرنيست فونسيوناليست 

ارزش بيشترام1ک ومستق1ت قابل  خدمتوبجای ان ھمه اقدامات درشده گزارده کنار )سازیقابل باز

   .، بکار گرفته ميشود به بازار عرضه

تی نحوه اقدامات ح .دارند مشارکت توفيق طرح استراتژيکدرعوامل مختلفی  ، استکه بدين ترتيب     

يک مشارکت دموکراتامه ريزی استرتژيک شھری بربرن   )24. ( نداين عوامل شمولازمقامات شھری نيز

خدمت اين تاکيد درعمل بيشترمتوجه ودرنشان ميدھد  Vainerليکن ھمان گونه که واينر . تاکيد دارد 

فراھم اوردن شرايط واقع  ، در مشارکت واتحاد در نجات شھر: توانمندانی است که در اين بازار ذينع اند 

ح طر"،اما .  ، بوده است صدد سرمايه گزاری مشابه اندشھرھا که درساير دررقابت با انتوفيق 

که اغلب  ، بوروکراسی معمول انراومتعارف  ءشھرسازی مدرنيستجزئيات دست وپا گير" استراتژيک

وانمندی بويژه تراھکارھائی که  ،ميگردند  ی متنوع کارھا اوردن راه به اجرا دروابط خشک ان سد راه ض

برنامه ريزی  دور نمای  اين، ھمزمان با ان . را رھا مينمايد  ، رندانظردی محلی را درشبکه اجتماع

رای دولت ھای محلی ومسئولين ب که ارائه ميدھد ،شھرداری ھا  برای نقش سياسی واقتصادیجديدی را 

وساير جه ون، ھمچون بيکاری، کمبود بوددرمقابل مشک1ت شھری روزافز"معمو9شھری ، که امور

  .وديت ھا  قراردارند  ،  ميتواند بعنوان چاره ، راھکار ويا را ه نجاتی جلوه نمايد محد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Santo Andre  ، فقط شھر سانتو اندرهبکارگرفتند   90را درسالھای دھه " طرح استراتژيک  " ن شھرھای مختلفی که در برزيل ددر ميا – 24

اداره ميشد ،چگونگی طرح ونتايج احتمالی ان به بحث گزارده مورد نقد وانتقاد قرار ) حزب حاکم کنونی دربرزيل( کارگر برزيل  بکه توسط  حز

 Rosario e،  روزاريو وباھيا ب1نکو  Cordoba ، کوردوبا Buenos Aires يرسآ بوئنوس:  رژانتين آسه شھر بزرگ  در. گرفته است 

Bahia Blanco  برنامه ريزی شھری بدون تغييری باھمان گروه مشاور شھر بارسلون اسپانيا تاکنون ادامه داشته است.    



  

  

 

  بايد کرد ؟چـه   -7-1       

موانع وھمينطورساير) نيروھای گلوبال ( شته اکنون در مقابل محدويت ھائی که منشاء خارجی دا        

مطرح اين زمينه در کهھائی پرسش) عقب ماندگی عوامل ناشی از( ده که داخلی اند ومحدوديت ھای بازدارن

  : عبارت اند از،  د نميگرد

نامه ريزی شھری ميتواند با تعھد به مردم سا9ری  وعدالت اجتماعی  تحو9ت پايداررا در کدام بر −

 اين جوامع ی ھادی روند ھای جاری درشھرھا تضمين نموده و کشورھای پيرامون سرمايه داری

  باشد ؟ 

ندارد چه چندانی  عمل دولت برانھا کنترلی در مجاز ، کهووضعيت ھای شھری غير درمحله ھا −

  قابل طرح است ؟ھدايت وبرنامه ريزی ای 

 ،ام1ک ومستق1ت را که بشدت سوداگری بران حاکم است ، و بھمين سبببازار ، يدچگونه با −

جامعه شھری تر امددر کمدھکھای  exclusionسوداگری حاکم بصورت عامل اصلی طرد 

عدالت وحق تعلق به شھر وسکنی درانرا برای ، کنترل نموده  وراندن انھا به حاشيه عمل مينمايد

  تضمين نمود ؟ ، ھمه 9يه ھای جامعه شھری

مقابل منافعی که ھدفشان افزايش مداوم ارزش ام1ک لکرد اجتماعی مالکيت راميتوان درچگونه عم −

  ومستق1ت است ، بکار گرفت ؟

دچار کاستی  امکانات محيطیھری که ازنظرورد فضاھا ووضعيت ھای شمچه سياستی رابايد در −

توسط نيازمندان جھت احداث سرپناھی اشغال " عمو9مو بھمين سبب  ومشک1ت مختلفی ھستند

  ؟ ميشوند ، اتخاذ نمود

 انتگراسيون(يگانگی  به  نحوی که، به مذکورحداقل برای اص1ح مناطق  ءمسکونی ھایداستاندار −

  چگونه بايد باشند ؟  مودنشان از انزوا بيا نجامد  ،انھا به شھرو خارج ن ) 



  بخشی که در(قابل اجرائی رادرمورد کنترل زمين " ونه ميتوان تصميمات وسياست ھای واقعاچگ −

اساس انھا زمين ھائی بر اتخاذ نمود که را )امريکای 9تين انواع سوداگری وفساد بران حاکم است 

ين زمينه مشک1ت اغال نشده ودرعيت نا مناسب دارند توسط نيازمندان اشوضمسئله داشته ويا  که 

   مجاز گسترش نيابند ؟ومعض1ت ناشی ازاين اشغال غير

بھره مندی مطلوب  جامعه شھری ازبخش بزرگ که  چگونه ميتوان بھزيستی وحمل ونقل عمومی −

امد امعه شھری بويژه 9يه ھای کم درجھت دسترسی وبھره مندی مطلوب جدر، را  ازان محروم اند

 گسترش داد ؟ ،

بھترين برنامه ريزی وراھکاری فنی وتکنولوژيکی جھت پاسخگوئی به نيازھای مطرح          

  شده چگونه بايد با شند ؟ 

فراموش نميکنيم  پاسخ ھای عملی وقابل اجرای پرسشھای مطرح شده را نميتوان ب1فاصله ارائه داد         

اما . امريکائی ويا اروپائی يافت معتبر در اين يا ان دانشگاه را نميتوان اين پاسخ ھا" مين صورت ويقينابھ. 

     .موزه ھای کشورھای سرمايه داری مرکزی بھره مند شد آاين بدان معنی نيست که نبايد از تجربيات و

 (معاصر  شی ازشھرنشينیمانند مشک1ت ومعض1ت جوامع ما ، نا"انھا ھرگز با مشک1تی که کام1

راھکارھا والگوھائی که . روبرونبوده اند ) که درامريکای 9تين درجريان بوده وھست  بصورتی

البته استفاده . گيرند ميشوند ، ميبايد مورد استفاده قراردرکشورھای سرمايه داری مرکزی مطرح 

وراھکارھای الگووازمون ھمه جانبه بينی يعنی حداقل ميبايست با  باز . نه کليشه وتقليد انھا ، تجربياتاز

ميبايد "انچه واقعا. مورد ارزيابی وازمون مداوم قرارداد  را شان امکان بکارگيری جزئی ويا کلی ، انھا

تبادل تجربيات مشخص ميان کشورھای سرمايه داری مرکزی  :بصورت روال جديدی مطرح گردد 

  . وپيرامونی است 

برنامه ری روال مطلوب تری دريطی که باتوجه به انھا بتوان ، به شکل گيميخواھيم برخی شرا اکنون    

البته اين  .کشورھای سرمايه داری پيرامونی درجھان گلوبال ياری رساند ، ياداوری نمائيم   شھری  ريزی

  . نداريم ا را به صورت نسخه ويا الگوی کارمعينی ، درنطراوری ھيادو نکات



، اما نبايد بصورت کليشه کردن تجربيات انھا  زتجربيات ديگران ضروری استچه لزوم استفاده ااگر      

   :از ان جمله . نيت توجه به نکاتی است که ميتوانند قابل تعميم باشند . باشد 

دوری جستن ازشھرمجازی ايکه درخدمت ،  شھر واقعی وبرجسته نمودن وضع موجود نماياندن -الف  

    .داميال منافع گلوبال عرضه ميگرد

 عرصه  سودجويان درورانت خوارسرشارتوسط منافع ، شھردرمورد که ، ی ئبرداشتھابرای کنارزدنء      

رواج داده ميشوند ، ميبايست افکارعمومی را نسبت به چگونگی شھر واقعی ، کاستی  ، ام1ک ومستق1ت

 ن  وضعيت واقعی شھرشاخص ھائی که مبي انتخاب در اينصورت ،  .ھايش ، اگاه نمود  ونابرابریھا 

ھدفش برپائی که درعمل ) يا پسامدرنيته ( يته برابر سناريو مدرنند ، ميتواند بصورت پادزھری ، درھست

   .جزيره ای در اقيانوسی ازکاستی ھاست ،عمل نمايد 

 انتخابدارد ،  جھت کوشش برای افزايش درک واقعيت يک وضعيت شھری که استقرارمکانی معينی   

 خواھد   نمايد ، اھميت بسيارتبيين مشخص وواقع گرای وضعيت شھرشاخص ھائی که کمک به ودست چينی 

درمقابل مارکتينگ سياسی قرارگرفته ، اھداف  ، شاخص ھائی که بد ين نحوانتخاب شوند ميتوانند. داشت 

ح ميگردد کننده مطر غيره برای جمع بگونه ای اغواو پوشش مدرنيته ، پسا مدرن که در وخواسته ھائی را

  .د نتا حد زيادی خنثی نماي ،

 symbologieبرداشت ھای حاکم ، ميتوند فضا را جھت ع1ئم شناسی  ننمودم1 وبر شدن افشا    

جامعه شھری  احاد ءاجتماعی ، ھمچون شرايط مسکونی ھای برجسته شدن شاخص  .گرداند جديدی اماده 

ن به حمل ونقل وجابجائی در فضای شھری ، تحو9ت بھزيستی وبھداشتی و ھمچني دسترسی به تا سيسات  ،

 اطفال ، مرگ ومير مدارس ، سرانه تخت بيمارستانیری ، نحوه مشارکت دانش اموزان درکيفی خدمات شھ

جه ين درپارامتر ھائی ھستند که ميتوانند مب،  جرح وقتل وقوع جنايت در شھر ، طول عمر وغيره، ميزان 

بی خاصيت اقتصادی ای باشند که بوطه ، در مقابل شاخص ھای امور مرکارامدی بخش عمومی ومسئولين 

دانشگاھھا . توسط رسانه ھای داخلی وخارجی جھت موفقيت واھی سياست گزاريھا ارائه ميگردند  "مرتبا



وميبايد دراين زمينه با پژوھش ونشان دادن وجوه نا شناخته تر وضع موجود وبرم1 نمودن ابعاد ميتوانند 

  . نقش پراھميت وبه سزائی راايفا  نمايند  ،، خاصه دررابطه با وضعيت ھای غير مجاز شھری  پنھان ان

را مطرح نموده وچگونگی انھا به  منازعات پيش رو   ميبايد ، ايجاد فضای گفتمان دموکراتيک با  –ب     

   .بحث گزارد 

ھنگاميکه  .  است عات اجتماعی مواجهجامعه در حاشيه با سنت ناديده گرفتن وعدم تائيد مناز"معمو9     

، به تحميل وتخريب مخاطب متوسل  بجای گفتمان دموکراتيکمنازعات وتضاد طبقاتی مطرح ميگردد ، 

عوض سنتی وجود دارد که برداشت و خواست يک تمان دموکراتيک وجود نداشته ، درسنت گف. ميشوند 

مطرح شده توسط ) يونيک" (تفکر يکتا " يده طرح ا .جانبه در مورد ھرواقعيتی به جمع تحميل گردد 

ھا در کشورھای ل روزنامه فرانسوی  لوموند ديپلماتيک ، در رابطه با اجماع تحميلی وساختگی نئوليبرا

  .است  یوضعيت چنينازنمونه ھای بارز ،پيرامونی 

  تا اينکه  ،نشده ايجاد فضای مشارکت اجتماعی ، جھت شنيدن صدای کسانی که ھيچگاه صدايشان شنيده      

ريج دبت) اليت(حاکم يا اينکه طبقات .  منافع وخواسته ھای اجتماعی شان بميان امده ومورد توجه قرارگيرد

ھرچند بوجود امدن چنين ،  معھذا  . ، حائز اھميت بسيار است ندتساوی حقوق با سايرين را بحساب اور

را  محسوسی تحرک وتحول اجتماعی واند ست ، ولی  در صورت تحقق ميتفضائی امر بسيار مشکلی ا

  . موجب گردد 

مديريت بخش عمومی ، تصميم گيری و سياست جھانی ، درمورد مشارکت ھمگانی درامروزه اجماع       

مانند سازمانھای بين المللی . شده است ھمينطورطرح ھا وبرنامه ريزی ھای شھری ، حاصل ھا وگزاری 

متحد  اژانس ملل  ،  BID، بانک جھانی ، بانک اينتر امريکن توسعه جھانی مسکن  اژانسسازمان ملل ، 

رکت ، ھمگی مدافع مشا OCDE ، سازمان ھمکاری اقتصادی وتوسعه  USAIDبرای توسعه ھمگانی 

    .جامعه ای ميباشند تعيين سرنوشت ھرھمگانی در



انھم با وجود شرايط "  برنامه ريزی مشارکتی" صرف توجيه وتعريف ، صفحات بسياری  تاکنون     

. کشورھای سرمايه داری پيرامونی ، گشته است گزاريھای  سياستوناکافی مشارکت شھروند در  شکننده

  .  ميشودمنازعات موجود اشاره قابل ذکری کمتربه تناقضات ودرحالی که درھمهء اين تعريف وتمجيد ھا ، 

  .اص1حات اداری  –پ       

  قديمیو  کشورھای پيرامونی ساختارھای کھنه، ساختار اداری شھری ، در ه گرديدھمانگونه که م1حظ    

انجام امور خارج " برپايه رعايت منافع با نفوذھا وبعضا،  امه کاربه اد"انھا اکثرا. ھستنند ) ارکائيک( 

  .   کرده اندعادت ،  ازروال قانونی 

ين ليکن ھرگز ا.  داری ھم گسترش يافت دستگاه اقابل وھمراه با گسترش وسيع شھر، مدرواقع در        

ھای واقعی جامعه شھری توسعه نيافته ودر جھت پاسخگوئی به مشک1ت گسترش براساس ومتناسب با نياز

يکی از  - بسياری ازک1ن شھرھای برزيل ، ھمچون مورد سائو پاولو   .نگرديد  وتجھيز پيش رو مدرنيزه

کي1ت اداری  ک1نشھری اش  با مشک1ت وکاستی ھای ساختار تش  -بزرگترين  ک1ن شھرھای جھان 

ضروری برای  پاسخگوئی کافی به ارائه بفرض  تجھيزات شھری اش فاقد امکانات  .متنوعی مواجه است 

 فاضل اب ، دفع ابھای سطحی ، الودگی ھوا ، مشک1ت وسيع حمل ونقل و: ھمچون ، خدمات شھری 

بطور کلی ودر واقع اين . شغال غير مجاز ان است اين  ويا شھری ، کنترل اصولی کاربرد زم  ترافيک

جامعه ک1ن شھر را در حد  کلاز بخشیقادر است  در واقع ماشين عريض وطويل دستگاه اداری شھر،

  . باشد  قابل قبولی پاسخ گو

ح طسی غيرمجاز، اص1حات نھادی وسيعی درمح1ت واستقرھادر کارساز بخش عمومیجھت حضور    

برای کل  بخش عمومی ، شامل تعريف مجدد قلمرو وعرصه واقعی ارائه خدمات وساير اقدامات  تشکي1ت

  .نياز است جمعيت قلمرو ک1ن شھری 

مجزا ومستقل از  قالب دفاتر ، ادارات ، دواير وشرکت ھای  رپراکندگی وپخش بودن اموراداری د     

درمقابل توجه يگانه   . موجود است ) ارکائيک ( يکديگر، بيشترھمسو با خواسته ھای دستگاه اداری کھنه 



به جوانب اقتصادی ، اجتماعی ، محيطی وشھرسازی ، بصورتی استکه ميتواند از امکانات ھر ) انتگره( 

  .بخشی بگونه ای انتگره شده با کل مجموعه ، بھره مند گردد 

، مبتنی به سرنوشت وامورشھر ، طالب پرداختن جذب وپيوند اجتماعیبرنامه ريزی شھری متعھد به      

بفرض ، سامان يافتن وجذب حاشيه  نشين وترتيب  نبدي. باشد مي) تگرهنا( بررويکردی ھمه جانبه ، يگانه 

  . ميتواند بنوبه خود ، موجب حل مسائل بھزيستی وسالم سازی محيط زيست گردد ،  به شھر

موجب بھبودی شرايط " امسلماه غير مجازسرپن يک  برای محل مسکونی ويا داشتن يک نشانی مجاز      

درارتقاء ، سطح مشارکت ولی بفرض تاثيری چندانی  ؛نھايت امنيت شھری خواھد شد مسکونی ودر

صدد بھبود سطح زندگيشان ، يا تشکي1ت زنان که در ھادرصد سواد اموخته  ، افزايشمدارس کودکان در

دھی ھمکاری وتعاون کارويا بھبود تفريح واستفاده  ھمينطور کمکی ، به سازمان . شتنخواھد دا  ،ھستند 

  . کردنخواھد . اوقات فراقت جوانان از

اقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی ، تربيتی ، حقوقی ، محيطی ، :   "طرد به ھرشکلی "   بھمين صورت ،    

  )25(  . قابل ازميان برداشتن ، نخواھد بود مورد بحث fragmentationپارگی  نژادی  با وجود چند

ب1خره ، مدرنيزه کردن وانتشار کاداستر شھری ، نقشه ھا واط1عات  در باره شھرھم ميتواند بنوبه     

        .خود ابزار کارامدی برای درک دقيق تر و ھم چنين کار امدی مطلوب تر دستگاه اداری باشد 

  .ايجا قابليت درعواملء اجرای برنامه ريزی  –ت        

وسيعی جھت ايجاد قابليت کادرھای فنی کمپاين تبليغ و که برای اشاعه اجماع واشنگتن  نکهھمچنا      

 ميان،  ھم ميبايد به سازمان دادن مجموعه ای از فعا9ن  برنامه ريزی دموکراتيک ، درگرفته شد بکار

.    پرداخت، کار، سياسيون  بنگاھھا ورھبران اجتماعیکارمندان بخش عمومی، فعا9ن حرفه ھای دست اندر

  مديريت ريزی وميان برنامه ، موجب ازميان بردن فاصله تغييردھندهء وضع موجود تعھد به اقدامات موثر

ھمچنين در اين  .تعقيب مشترک اھداف مورد نظر خواھد شد  جھت بيرون اوردن طرحھا از کشوھا ويادر

بحث ھای  . استی اھميت ويژه ای دارا یزمينه ھدايت وکنترل سرمايه گزاريھا دردر روند برنامه ريز



ھم ، انگونه که تا کنون شاھد بوديم ، ميتواند بصورت سرپوشی  بظاھرمنطقی ومبتنی بر مبانی حقوقی

  .اھداف طرح به اجرا درميايد ، باشد بابرانچه درعمل مغاير

نظر اغلب سرمايه گزاری ھای بخش عمومی که جھت گسترش شھری ء مناطق ومحله ھا در" معمو9    

نتيجه اين تبعيت اين بوده که اغلب  باطرحھای  بدون . تبعيت ميکنند   ھای  ديرکتورحگرفته ميشوند،  ازطر

و اخ1ل در توسعه پايدار  بوجود نوعی ھرج ومرج  اجرا  واجراھای بدون طرح ، که در عمل باعث

ری ھائی که با اھداف طرحھا بنابر اين  ،  تنش ميان طرح ھا وسرمايه گزا.  مواجه ايم  شھری ميشوند ،

در تقابل ھستند ، فقط در عرصه عمل  انجام اقدامات سياسی جامعه گرا ، محتوی وھدف گيری ھای واقع 

  .گرا ،  قابل پيش گيری اند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

25 - Charte européenne pour le droit à habiter et la lutte contre l’exclusion. Paris: Fondation pour le Progrès 

de L’homme, 1993.    
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