
  )1( ؟ شھری استراتژيک ءبرنامه ريزیيا  ، شھری بخشدر ھدايت توسعهء استراتژی            

  

  مقدمه           

«  يا مترادف فارسی ان» استراتژيک «کاربرد واژه درجامعه ما ، ھمانگونه که شاھديم ، امروزه           

بدين ترتيب ھمواره با .اررايج شده است يبس» برنامه ريزی « کاران مقوله سطح دست اندر در » یراھبرد

برنامه  "مورد شھرھا ودر " برنامه ريزی استراتژيک "،  " استرتژيک مرکز مطالعات ":  عناوينی ھمچون

  .روبرو ميشويم  ، مشابه ان عناوينیو "ريزی استراتژيک شھری

برنامه ريزی  ، نقدری دپس از طرح مطالب : عنوان فوق بيشتر بدين علت بود که انتخابغرض از       

باره ضرورت تدوين يک استراتژی و در که یمشروح" وسپس مطالب نسبتااين سايت در استراتژيک شھری

اين مطالب را سرورانی که از ی، برای برخمطرح نموديم راھبردی جھت ھدايت بخش شھری کشور يا

ء  ازتدوين راھبرد ويا استراتژی يتباور اين ساگويا  :  ، اين سوتفاھم مطرح گرديد کهمLحظه مينمودند 

که امروزه  الگوئی . است برنامه ريزی استراتژيک شھری  ، ھمانھدايت توسعه در بخش شھری کشور

  .با شيفتگی تمام انرا مطرح مينمايند  درجامعه حرفه ای ما برخی

نه  مات وبرداشتھا ی گاه باتوھ، است رايج  "فعL اين زمينهانچه در،  بنظر ما :اين استکه واقعيت        

انھا مبتنی بر وارداتی ، طرح ويا برداشت ھائی که اين عناويننيت از اغلب   . ھمراه است، چندان واضحی 

چندان ، اين زمينه ومطالبات مردم دررابطه با وضع موجود بخش شھری کشور، انھم درمطرح ميگردند

بسياری ازموارد داشتن يک در عه شھری ،در زمينه ھدايت توس" : ضافر بگونه ايکه .نيست  روشن

برنامه «  انچه بهبا   »ھدايت توسعه شھری«بفرض  ،تصميم گيری ويا سياست گزاری   جھت »استراتژی «

که اين مشترکی ويژگی گذشته از اينھا  اما . يکی گرفته ميشود  معروف است ، »ريزی ء استراتژيک شھری

  .دی بودن انھاست کليشه ای وتقلي عناوين رايج شده دارند

ازپيش   « راھبردیبراساس  معينیويا انجام امور» استراتژی«ميان داشتن يک  : ازانجا کهبھرجھت        

برنامه ريزی " با انچه امروزه تحت عنوان  ، »  از پيش تعيين شده « استو نه چنانکه رايج  »شدهبررسی 



 .است  بسياریتفاوت  رايج  شده  جامعه مادر" برنامه ريزی استراتژيک شھری " خاصه " استراتژيک 

دو نآميان تعيين کننده  حتی ا\مکان  تفاوت بسيا راين دومقوله ، ای ھمه جانبه به ميبايست با توجه  بنابراين ،

   .ئی نمود اشناس را زمين تا اسمان استاز" که واقعا ،

  "ازپيش تعيين شده"با   مطالعه شدهاي پژوھش و ،اما چرا دروضع موجود کشور،  بين ازپيش بررسی    

است ، تا کنون چنين  شده اين زمينه ھا رايجچون روال کاری که در جامعه ما درميبايد تفاوت قائل شد ؟  

يعنی بعلت فقدان پژوھشھای  !فرض ميشود  شده شناخته ھموارهمشکل ويا مسئله پيش رو عمل ،در بوده که

" خصلت يابی وضع موجود در زمينه مورد نظر بيانجامد، معمو\ ھمه جانبه ونظريه پردازی ھائی که به

از  اھداف "با عنوان  اغلب  ،بھمين سبب  . نبوده اند تصميمات بعدی اساس طرح مسئلهء  مستند ومستدل 

عمل ويا با توجه به انچه اغلب شاھديم  ، از پيش تعيين بگونه ايکه در. مواجه ميشويم  "پيش تعيين شده 

، نه اھدافی  کليشه ای  يا مبتنی بر برداشت قيم مآبانه دولتیسلبی ، دستوری  اھدافیيعنی رنھايت ، دنمودن 

  . حاصل  پژوھشھائی که سعی در طرح مسئله مبتنی برواقعيات موجود وويژگيھای ساختاری ان دارند  که

ن چنانکه بايد جائی مطالبات مشخص جامعه شھری در ا مرانه ايکهآکار يکطرفه و روال :به بيان ديگر

  .به کليشه الگوھای وارداتی ختم ميشود  اغلبچنين روال کاری  بھمين سبب  . د نندار

 جھت برداشت ھا وخاصه از ،جھات مختلف از موجود ھای درنوشته حاضرسعی خواھد شد تفاوت         

ودر " ريزی استراتژيک ه برنام": شکل گيری و طرح مقو\تی ھمچون   ضرورت ھای تاريخی که موجب

  .طرح وبقضاوت گزارده شود م،  حد امکانند ، دره اشد" شھریبرنامه ريزی استرتژيک "بحث حاضر

 و تصميماتھمه مشکل افرينی نا کارامدی وبيش از شاھد ، مشھودبگونه ای  امروزهکه  انجااز           

اين سياست  پس وپيشب ھائی که دروتصوي شھری سياست گزاری ھایقالب که درئی ھا ريزی  برنامه

چگونگی شکل گيری واعمال اين سياست ضروری است با تامل در ،ميباشيم  ،قرار داشته اند  گزاری ھا

تا بتوان  .  شناسائی نمائيم  ، بيش از پيش ، ازجھات مختلف گزاری ھا علل ناکامی وبه بيراھه رفتن ھا را

  .نظرھای بعدی لحاظ نمود يدتجددر "احتما\ ، در صورت  مقبوليت ،انھا را



کليشه برنامه ريزی شھریء رايج درجامعه ما تا کنون نتوانسته از: تامل ميتوان دريافت وباکمی توجه         

قائم به برداشت ھای ناشی ازواقعيت ھای وضع موجود  وسپسخودرا رھا نموده  وارداتی کرد ن الگوھای

سياست ، ازسوی ديگر اين زمينه مردم درمطالبات  پاسخگوئی به ضرورتو يک سواز،  بخش شھری

 در ،وضع موجود بخش شھری حاکم بر شرايط داشتندرنظربا  البته .تدوين نمايد گزاری والگوھای خود را 

ميتوان علت اصلی اين ناتوانائی را ، فضائی کشور -اجتماعی ، سياسی ، فيزيکی  ء اقتصادی ،ابعاد مختلف 

  ءروال کار برنامه ريزی شھری در تشديد مشکLت پيش رو، ھا علتھمهء اين اثيروجود ت اما با. دريافت 

وضع ء  وطرح ويژگيھای ساختاری عدم پژوھشھای ھمه جانبه: ان جمله ل مختلف ، ازبعل ،نيزما معاصر

ناشی  جھات مختلفیاز که خود ، را بيراھه رفتن ھا ، ضروریء تی بLخره فقدان پشتوانه مطا لعا موجود و

  .  مينمايدتشديد   ،ست ا ای بی توجه ايناز

گروه تحقيق مطالعات «ازابتدای تشکيل   :\زم به ياداوری استکه  اکنون جھت ادامه اين بحث ،         

کوشش نموده » شھرسازی وتوسعه « سايت اين گروه واکنون دردر ، 1354درسال »  ای منطقه شھری و

با بی  برخیبرخLف انچه گاه  لذا ،  .ادامه دھيم  ، مانمکانات محدود ت را درحد توان واا مطالع اينايم 

گرايش فکری  ويا اھرا پيرو برداشت  ان زماندر اين گروهتحقيقات سعی نموده اند   ناديده گرفتن واقعيت

، ھمانند تفکر وسپس  کردهقلمداد دھه ھای گذشته ،رايج در »توسعه نيافتگی « مربوط به تبيين  خاصی

 ..  و  هاکنون زمان اين برداشت ھا گذشت که " . . :نمايند  اادع ،بجانب دانسته  خود را حق ، يبرالی رايجنئول

نگونه که خود آوبه غلط ، بدون توجه به اھداف مشخص ان گروه را  اينکار ھدف ندانسته ،بدين صورت    "

 اين مطالعاتانچه در: رام ياداوری مينائيم گ برای اطLع سروران . جلوه دھند وارونه -واقع در - ميپندارند

 «سايت اکنون درچه ودرسالھای دھه پنجاه خورشيدی  »گروه تحقيق  مطالعات شھری ومنطقه ای  «چه در

بررسی وسپس برجسته نمودن   :نموده ايم ھمواره پيگيری باامکانات محدودمان ،   »شھرسازی وتوسعه 

بدين  . ميباشند علل ناکارامدی ونا کارائی ھای مداوم دراين زمينهه کنند بياناست که وضع موجود از یجوانب

  سياسی و اجتماعی ،اقتصادیعLوه برشرايط را ،  دردھه ھای معاصر ، امدی ھاکارعلل نا : ترتيب 



 ،  مربوط ميشود  شھری کار برنامه ريزی وروال ديگر که به نحوه مھم علت سه ناشی از ھمواره  ،موجود 

  : م دانسته اي

 الگوھای ئی کهمبدا  ء جوامعشرايط ساختاری تاريخی  هب دست اندر کاران بی توجه ای - ) الف       

سرمايه پيشرفته  کشورھای در "مشخصا دراين بحث -  اين جوامعدرمرحله تاريخی معينی در،  وارداتی

  .شکل گرفته اند  -داری 

 ھائی که روند ساختاری تاريخیدرنتيجه نظريه پردازي وت نظری ، توليد ادبيادان پژوھش فق - )ب           

 اين نظريات راتا بتوان  خصلت يابی نموده را درگذشته وحال  -تحو\ت شھری  -در اين زمينه  جامعه

اصولی ومطابق با واقعيت  » طرح مسئله «جھت ،  نظری   ء ھمچون چھارچوب سنجشی و مبنی درعمل

  .تدوين الگوی خودی ، بکارگرفت   سپس ود جمعی  تائي ومورد  ھای موجود

جوامع  -موزنده آبسياروليکن  ناموفق اغلب بواقع انھمالبته  - عينی تجربياتعدم توجه وتامل در -) پ     

 .وضعيت ھائی مشابه با مارا دارند  -   زمينه معضLت بخش شھریدر  -اين زمينه حال توسعه ايکه دردر

ھشتاد سالھای دھه  از انچهزمينه اين جوامع در اخيرتجربيات اسف بارتوجه به : ال بعنوان مث انجمله  از

برنامه ريزی " وان تحت عنالگوی توسعه » اجماع واشنگتون  «بتوصيه  در واقع ، اغلب  ، ميLدی  ونود

را  "برنامه ريزی استراتژيک شھری" الگوی -حاضر درزمينه بحث - و متاثر ودرپی ان " استراتژيک 

اخرين دست "انرا بصورت ، امروزه  ما کارشناسی جامعهدر متاسفانه برخی الگوئی که . بکار گرفتند 

  .مينمايند  تلقی ، !"اورد علمی؟

اين نوشته انتخاب شده ، قبل پرداختن به چگونگی عنوانی که جھت  حاضر، ادامه بحثبدين صورت در    

 استراتژيک شھری ، ھدايت  برنامه ريزی الگوی ، نبميدان امدضروريست الگوی شھرسازی ايکه پيش از

وسپس بعدھا درکشورھای  در حال توسعه  سرمايه داریتوسعه شھری را ، نخست درکشورھای پيشرفته 

  .گرددمطرح  از تکرارھا ،  ، بعھده داشت ، بطورخLصه والبته با پوزش

  



  

  فونکسيوناليست -شھرسازی مدرنيست        

  . ان شکل گرفتفونکسيوناليست  در –مدرنيست  که روندیء  ساختاری تاريخی ھایتفاوت         

بخشھای قبلی دراين سايت بکرات اززاويه ھای مختلف به بررسی اين تفاوت ھا ھمانگونه که در       

 . ضروری استياداوری شان ، جھت ادامه بحث ،  که  برخی نکاتتکرار؛ با پوزش از پرداخته ايم

اتن و بLخره منشور ) کنگره بين المللی معماری مدرن(CIAM سيام  کنکره ھای اول ودوم وسوم ازپس : ميدانيم  

 -مدرنيست  « معروف به واقع نسل دوم شھرسازیبعدی ، در تحو\تضوابط و، ، اھداف ومصوبات 

توسعه  ھدايت جھت برنامه ھائی بکارگيری ھدفششھرسازی،  الگوی اين .  شکل گرفت» فونسيوناليست 

فضائی  - فيزيکی واقتصادی ، اجتماعی ، سياسی تواما ابعاد مختلف  در نظرداشتنء با،  وگسترش شھر

پيش  ابعاد مختلفکننده توسعه در گبگونه ايکه اين ھدايت بنوعی بصورت ھماھن.  بود  زندگی شھری

 «حت عناوينی ھمچون که بتدريتج ت ، فونسيوناليست  –مدرنيست  ، در واقع شھرسازی .ھم باشد  گفته

 و مترادف فارسی »پLن ديرکتور « و يا الگوی فرانسوی ان در کشورھای انگلوساکسون »کمپرنسيو پLن

کLن شھرھای مھم جھان  نسبت به ، حتی  چندين دھه تاخيرپس از انھم  که» طرح جامع « انتخابی ان 

حال اغاز قرن بيستم دره ازتی توسعه يافدر واقع در کشورھا  ، کشورما بکارگرفته شددر حال توسعه ،در

  . خود بود تکاملگيری وسير شکل

دھه پس از پايان جنگ دوم جھانی بخصوص  تا اواسط ،  فونسيوناليست  –مدرنيست  ، شھرسازی       

وھمچنان بتدريج  عه يافته جھت ھدايت توسعه شھری کشورھای توسھفتاد ميLدی بگونه وسيعی در

کشورھای شھرسازی گسترده ای در، اين سالھا در. درشھرھای کشورھای درحال توسعه بکارگرفته شدند 

-براساس الگوی شھرسازی مدرنيست   ، ، بويژه باھدف بازسازی خرابی ھای دوران جنگ  توسعه يافته 

  .جريان داشت فونسيوناليست 



فونسيوناليست ، در  -ورد توجه باشد اين استکه شھرسازی مدرنيست اما ، انچه ميبايست با تاکيد بسيارم    

مرحله ای در - وسکنی درزمينه شھرسازی -واقع شھرسازی جامعه رفاه ويا پاسخگوی مطالبات اجتماعی

دست با\   رديسموفُ  - کينزين:  ِ که  ،بود ، در کشورھای سرمايه داری مرکزیبازار از انکشاف اقتصاد

در اقتصاد مبتنی بر  پاسخگوئی به مطالبات جمعیدر پی حاکم در اين جوامع  م سياسینظا را داشته و

گوئی به  ھت پاسخجتکامل خود را در  ، اين شھرسازی، بنابراين .   بودجامعه رفاه  قالبدر انھمبازار

ان  يازاتامت در پی کسب توسعه يافته ، غرب که مبارزات اجتماعی در مطالباتی يا  جامعه رفاه ونيازھای 

از منشور اتن  CIAM کليه توصيه ھای کنگره ھای بعدی سيام سبب ، بفرض ،بھمين  .، ادامه ميداد بود 

درجھت  ئی توصيه ھا - که درعمل توصيه ھای جامعه رفاه   کنگره ای ،بول  نتا کنگره  سيام درشھر استا

دغدغه اصلی  ،  بولنا قبل از کنگره استاتيااينکه   .رھا نمود  را -پاسخگوئی به مطالبات پيشگفته بودند 

وسھولت در  مشکLت تعديل، به   نتيجه شان که ندبود راھکارھائی ارائه ،سيام  کنگره ھای ومحوری 

 . باشد ، بويژه \يه ھای کم در امد تر جامعه - برای ھمهسکنی  امکان -ونيازھای شھری تامين مسکن 

تضمين کننده تحقق  وتعادل بازار درتوازن امل اصلی ايجاد عدولت وضعيتی در چنين :   روشن استکه

  .خواھد بود ،  مطالبات جامعه رفاه 

عرصه ھدايت  ورود بهفونکسيوناليست ازھمان اغاز –شھرسازی مدرنيست  : مسئله ديگر اينکه اما     

برنامه ريزی  - بسيار پيش ازاينکه نئوليبرالھا با برنامه ريزی بنگاه محوری خود ويا توسعه شھری

بميدان بيايند ، با انتقادھای  ، فونسيوناليست -مدرنيست ،  جھت کنارزدن شھرسازی  - شھری استراتژيک

بيش از حد اين طرحھا که تکنيکی وھنجاری بودن  ھويت ، ياويا فقدان  ضعف : مختلفی ، از انجمله 

ن بااينکه اي. مواجه بود  ، نظير ان ریو نقد ھای ديگ  بودهکاربرد زمين  متوجه "عمدتااھدافشان " نھايتا

وساخت ساز وسيع سازی ھادی توسعه عظيم شھر، دوم جنگ ازالگوی شھرسازی درسی سال بعد

فتاد ھ  ميانه دھه چھل تاميانه دھه( اين دوره بعدھا : ين سبب بھم . گرديدکشورھای پيشرفته  درشھرھای 

. ان انتقادھای پيش گفته را ھم با خود ھمراه داشت معروف شد ، اما کماک» طLئی«به سی سال  ) ميLدی



، که در قالب يک پروژه از پيش انتقادھائی که در رابطه با نحوه شھرسازی ء شھرھای جديد : ازانجمله

  .مطرح ميگرديد  طراحی شده انجام ميشدند ،

 ءال توسعهکشورھای درح شھرھایواقعيت اين استکه اين برنامه ريزی شھری در بسياری از        

وارداتی با توصيه ارگانھای توسعه بين المللی ويا بنوعی بصورت نسخه  ، اغلب با تسھيLت وياپيرامونی 

دو  کشور ماھم البته باتاخيردر . گرفته شدند بکار » کليشه ای « "کشورھای مرکزی ، بصورت عمدتااز

 حمايت وبا . را بکارگرفته بودند توسعه نيافته  که اين الگو کشورھای  ساير حتی نسبت بهسه دھه  

" امريکائی ، بصورت يک الگوی کامLبويژه  مشاورين و نظير بنياد فورد  یئبنيادھا مشاورت مستقيم 

که و سپس ساير شھرھای کشورنخست برای تھران  "،  طرح جامع شھری" وارداتی  ، تحت عنوان  

  .ر گرفته شدند بکا ،  تقليدی از طرح جامع تھران بودند" بنوعی اکثرا

،  اند موجب شد ه تاکنون جامع مذکور ومشکLت وسردرگمی ھائی کهھای امدی طرحکارميزان نا      

ئی الگو: اما نکته مھم اين است که . اين ضروری نميدانيم ازرا بيش  اين بحثدر مسئله ايست که تکرار ان

و حاصل چندانی ،  ی بکار گرفته شدند در کشورما ويا کشورھای ديگر نظير کشور ما بصورت تقليدکه 

دھه  ينطی چند سرمايه داری کشورھای پيشرفتهدر ، ه بودتوانست  جزگسترش مشکLت ببارنياوردند ،

ھادی توسعه وتحول شھرھا وپاسخگوئی به مطالبات جامعه  و بميزان مطلوبیاجرا شود   باموفقيت

  .مربوطه شان باشد 

در درقريب به سه دھه بعد از جنگ دوم جھانی  فونکسيوناليست  –رنيست در مقايسه توفيق الگوی مد      

 بجا ويا نا بجا باوجود انتقادھای و،  نسبی  در مواردی توفيق ھرچندحال ،  غربیتوسعه يافته  کشورھای 

، کليشه اين الگودر شھرھای جھان توسعه نيافته  ءناکارامدیشاھد  مطرح ميگرد يد ، نسبت به ان  ئی که

 ،ميتوان در توجيه اين ناکارامديھا برشمرد  علل ساختاری بسياری کهعLوه بردر اين رابطه  ،  . يباشيم م

بسزائی  دروضعيت ھای شھری توسعه نيافته نقش  ناکامی اين کليشه ھادر  که ساختاری دوگروه عوامل

  :، عبارتند از داشته اند 



: در اين جوامع  » ينیششھرن «متفاوت  مراحل ساختاری مھم ميان کيفی وکمی تفاوت –اول       

نسبی " حال بعضا ھمراه با توفيق رواج دردوران  سرمايه داریبدينصورت که جوامع توسعه يافته 

 ، بودند که انکشاف اقتصاد مبتنی بر بازار خودای ازمرحله فونسيوناليست ، در –مدرنيست ،  شھرسازی 

بدين معنی که شبکه  . ه بود درسي نسبی خودفضائی  ت يثبتبه پيش ازاغاز قرن بيستم  ينی شاننششھر

عLوه بران  .باتحرک وجابجائی جمعيتی وسيع مواجه نبود در قلمرو جغرافيائی شان ی انھا وسيستم شھرھا

، توسعه وتحکيم ساختار فضائی شبکه وسيستم شھرھای اين جوامع ھم بدون مداوم  ھمراه باتوسعه صنعتی 

 ھرچند .توقف نا پذير جامعه رفاه در جريان بود  و طبيعی ضرورت ھایرت حاصل ووقفه بازھم بصو

 ولی نه اين جابجائی ھا ،جمعيت وامکانات  وجود داشت  بخش شھری اين کشورھا ھم بھرحال جابجائیدر

ايط شردرجابجائی ھا  ،کافی  توسعه بعلت عدم   ،با\ئی داشتند ونه اينکه  ھمانند توسعه نيافته ھا در صد

  .تحقق ميافتند  )ازروی ناچاری (اضطرار

  امکانات پاسخگوئی به مطالبات اقتصادی اجتماعی وسياسی  ،فراھم بودن نسبی  ديگرتفاوت  –دوم         

فقدان چنين امکاناتی در  در مقابل  ،کشورھای توسعه يافته سرمايه داری  در شھروندان درجامعه رفاه 

بنا براين گذشته از تفاوت ھای بسياری که ميان اين دووضعيت .  ده است ، بوکشورھای توسعه نيافته 

ساختاری که در دومورد  پيش گفته  ھای ھمين تفاوتاما حتی  ميتوان برشمرد ،  ء مورد بحثشھری

بھمين دليل ،    .د نالگوی وارداتی مذکور را با شکست کامل مواجه نماي تا ند بودمطرح گرديد ، کافی 

بصورت ايده  را،   وضعيت ھای توسعه نيافتهدر ، الگوھاشھرساز وصاحب نظر برزيلی اين  ، ماريکاتو

در  چرا ؟ چون اين الگوھا وھنجارھای بگونه ای بودند که . ھای خارج ويا بيگانه با مکان توصيف مينمايد

) انتگراسيون (ودرجه يگانگی توان مالی وسطح زندگی ، ازنظر وندانواقع حداکثرده تا پانزده درصد شھر

در صورتيکه برای  ،الگوی مورد بحث را دارا بودند وھمراھی با اھنگیامکان ھم شان با جامعه شھری ،

چنين  ھنوزھم  موارداکثردر ،امکان ھمراھی مذکور فراھم نبوده  شھر بيش از ھشتاد در صد مردم

  .نيست امکاناتی فراھم 



ه با شرايط موجود برای شھرسازی مدرنيست درکشورھای دررابط" انچه مختصرااکنون با توجه به       

در سه دھه پس از  توسعه،توسعه يافته غربی و تفا وت ھای ساختاری ان با شرايط کشورھای درحال 

بسياری  در مورد توجيه روال کاری که در اين زمينه در کشور ما ، پرسش ھای عنوان  شد  جنگ دوم 

حال وھوا ی  مبينپاسخ مشخص به انھا ميتواند  که به ھرحال   پرسشھائی . مطرح ميگردند  شد رايج

دوران ، در  اين زمينهدرعلت يابی ناکامی ھا بخشی ازودر واقع  ،شھری  سياست گزاری وبرنامه ريزی

  :ازانجمله  .باشند  ،  کشور معاصر

ھل خورشيدی تا کنون از اوايل دھه چ(چراعلوم انسانی  ومقو\ت مختلف ان در اين دوره چھل ساله        

 و ايجادوتوليد ادبيات نظری که ميتوانست مبنی کار بخش شھری جامعه   ابعاد مختلف در رابطه با تبيين) 

ارتباط متقابل ميان دست اندر کاران مقو\ت مختلف در اين زمينه باشد ، دست اورد وحاصل قابل توجھی 

  ؟است خود رھا شدهل ون پشتوانه نظری ، گوئی بحايا اينکه چرا برنامه ريزی شھری ما بد نداشته است ؟

الگوی ابتدای ارائه  از ما کارانوساير دست اندر دانشگاھيان ، مشاوران، چرا جامعه کارشناسی       

ان شرايط حتی در انچه نداشت و" که واقعا  " جامع تھران"طرح  " فرضا ،  "طرح جامع "  ءوارداتی

 گونه موضع ونقد توجيه کننده نداشته چاست ، ھي »جامع بودن« شته باشد دا داننميتو شرايط کنونی ھم

  ؟ است

که بوديم  ،ناميده شد" طرح جامع  " شيفته الگوی کليشه ای که انچنانان زمان ين استکه درواقعيت ا        

ويژگيھای ما وکه دررابطه با روند درجريان شھرنشينی موشکافانه ومستندی  ھای نقد پرداختن به امکان

فراھم   -نقدی خودی  -نقدی که بتوان انرا در رابطه با وضع موجود ما دانست   ، ان باشد یتاريخساختاری 

ھم باز .  کليشه ای مذکور بتدريج درحال ھويدا شدن بودند الگویای ناکارامدی ھ  .سالھا گذ شت   .نشد 

ه ناکارامدی ومزيد انتقاد بجائی مطرح نمود ناظريناگر برخی از  !ازرواج نقدوتحليل خودی خيری نشد 

 اختن به امر بسيار مھمی چون ھدايت توسعه در بخش شھری کشور راياد اورشدند ،دبرعلت شدن اينگونه پر

ميLدی وبارکود ی که کLن شھرھای جھان  ھشتاددھه  اوايله ازتا اينک  .انھا اعتناعی نشد   نظريات  ،  به



رکودی . ه شدند ، رکودی که به  نوعی حاکی ازبه سرامدن دوران   جامعه رفاه بود توسعه يافته  با ان مواج

با بھانه قراردادن ان ، حذف  وپايمالی حقوقی که شھروندان درجامعه رفاه ،  پيشا پيش جريان نئوليبرالی که

 رکودی که . ود ان برخوردار ميشدند را اغاز نموده بطی ده ھا سال مبارزات اجتماعی انرا کسب نموده ، از

منافعی که  در جھت " ، البته عمدتارا  فونسيوناليست  –شھرسازی مدرنيست  بتدريج شکوه ازنا کارامد ی

 در پی کسب ان بودند ، خود  بنگاه محور ءاستراتژيک شھری  نئوليبرالھا با پيش کشيدن برنامه ريزی ء

  .مطرح نمود 

  ادامه در بخش بعدی        

  

   1390اظمی بيدھندی     مرداد    مھدی ک        


