
   )2(؟  شھری استراتژيک ءبرنامه ريزیيا  ، شھری دربخش ھدايت توسعهء استراتژی        

  
 –خ!صه ای ازنحوه شکل گيری وتحول شھرسازی مدرنيست اين بحث ، بخش قبلی در      

فونسيوناليست ، با تاکيد براين واقعيت که اين الگوی شھرسازی درکشورھای پيشرفته سرمايداری خاصه 

 . ، رواج يافتمعه رفاه دررابطه به پاسخگوئی به ھدايت توسعه شھری درجا ، انگلوساکسون درجوامع

حال توسعه ايکه انرا تقليد الگوی شھرسازی مذکوردرجوامع در : وری شد کهآيادنيز  نکتهاين ھمينطور

ت مشک!بر شھریبسيارپراھميت ازجوانب دربرخی  حتی، نمودند ، باموفقيت چندانی ھمراه نبوده 

بويژه درسه دھه پس ازجنگ دوم جھانی ، الگوکاربرد اين : صورتيکه در   .ه شد افزود  موجود

و بويژه بازسازی خرابی ھای پس  ھدايت توسعه شھریباموفقيت بسيار ، توسعه يافته غربیکشورھای در

تحت  ننخستين باردرشھرتھرا که ،درمورد چگونگی بکارگيری ان درايران . را تحقق بخشيد  ازجنگ 

 ھای الگوی مطرح نموديم ،تر بکار گرفته شد ، ھمانگونه که پيش" ح جامع تھران طر"عنوان 

  .  ندھمراه نبوده اچندانی با موفقيت   درعملمذکور

کليشه ای عدم موفقيت طرح جامع مذکوررا ميبايد  يکی ازعلل اصلی ھرچنداما باھمهء اينھا ،        

الگوی  بودنتقليدی اينکه فقط ناشی ازپيش از اينگونه طرح ھا ، ارامدینا کبودن ان دانست ؛ ليکن علت 

 –بدانيم کشور يھای ساختاری وضع موجود بخش شھریويژگ ويا عدم ھمخوانی ان با بکارگرفته شده

 چرا؟ چون درکشورما. اين بخش جستجونمود ميبايد درنحوه سياست گزاريھا در -بويژه درکشورما 

،   ، نظير اکثر کشورھای درحال توسعه مواجه با انونحوه ه به مسئله شھربطورکلی، توج ازيک سو،

گزاری ھا اينگونه سياست ازسوی ديگر ، . نبوده  است ميبايد نسبت به ان داشت برخورداراولويتی که از

حال ازطريق مشارکت مستقيم مردم در (  درجھت پاسخگوئی به مطالبات مردم" اينکه مشخصاقبل از

م!حظات اغلب مبتنی بر ،اين زمينه باشد در) ھا ويا صورت ديگری از پاسخ گوئی گيری  تصميم

قبل ازشروع " شرايطی تصميمات پايه وخط دھنده معموJ يا اينکه درچنين شده ،اعمال  خاصیسياسی 

 حق به جانبءھم اغلب تحت عنوان گسترش شھرکه انبعنوان مثال جلوگيری از  . طرح گرفته شده است

 ، يعنی، تصميمی است که پيشاپيش گرفته شده  شھرمطرح ميگردد" بی رويه " گسترش ی از، جلوگير



بدين  .است نبوده شھری کشوربخش نتيجه بررسی وشناخت شرايط حاکم بر" چنين تصميمی ضرورتا

ازپيش تعيين ھدف اصلیء » شھرگسترش «  جلوگيری از" ه وارائه طرح ، فرضاتھيقبل ازاغاز ترتيب ،

 شھر جلوگيری ازگسترش ،دراين مورد  حال از انجائيکه. درنظرميگرفتند  رای طرحب را شده

شھری ما کامل با روندھای مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسياسی وضع موجود بخش  »تقابل«در

ء ناشی ومسئله سازی ناکارامدی ، ميشود ارائه با چنين ھدفیی که طرح ، ميگيرد ، لذا درعملقرار

  ! اغاز باخود ھمراه داردرا از تقابل پيش گفتهاز

ان که پيشا نظيرتصميمات وساير ، با روند ھای جاری تقابلدر ءھای ھدف گيری"اکنون اگر فرضا     

فقدان شرايط اقتصادی  ؛محتمل مينمايند مشکل وغيرتوفيق طرح را بسيار ،پيش  بگونه ای ديکته ميشوند 

ماريکاتو  ،را ، بقول " جامع " ، طرح به اصط!ح  دغرب فراھم بو جامعه رفاهانچه درنظير ، اجتماعی

 بيگانه با وضع موجود ،يعنی »  ايده ای خارج از مکان« تبديل به  ، پيشاپيشJتين امريکائی شھرساز

  !مينمايد 

 کشوردربخش شھری  جھت ھدايت توسعه استراتژی وجود يک ءرابطه با بحث تفاوت تا اينجا در       

برنامه  :انچه بايد برجسته شود اين استکه معروف است ؛ "ه ريزی استراتژيک شھری برنام" با انچه به 

شھرسازی  ازروزافزون  ھای انتقاددرپی  مبتنی بر برداشت ھای نئوليبرالی ، ريزی استراتژيک شھری ،

 وهلخود را حق به جانب ج که یالنئوليبر به ويژه ازسوی تفکراتباز ھم   فونسيوناليست ، –مدرنيست 

دران سالھا شرايط  اما  .ند ، به ميدان امد امکان رواج ومطرح شدن را يافت داده وبا تبليغات بسيار،

فونسيوناليست  –شھرسازی مدرنيست  دھه ھای ھفتاد وھشتاد مي!دی ،در" عمدتا جمله ، رکودی کهازان

ری ما بسيار متفاوت جوامع سرمايه داری پيشرفته باان مواجه شد ، با وضعيت شھ ھایک!ن شھرھای در

 ، دتقليد ش ازاين جوامع  "طرح جامع "برنامه ريزی شھری ما که تحت عنوان  " ؛ چون اصوJ بود

که بارکود باخود به ھمراه نياورد رونقی . کامل مواجه بود » غربت «امدی وازھمان اغاز با ناکار

 .ه اند  نداشت رحھای شھری ماربط چندانی به عملکرد طچون رونق ورکود در شھرھای ما  !مواجه شود

اکنون   !جامع بودن بود  ندانچه نداشت" واقعا اين بدان معنی استکه طرح ھای جامع شھری ما ،



فونکسيوناليست  –شھرسازی مدرنيست نئوليبرالی به مخالفت وانتقاد ازبرداشت ھای " تا غرب عمداگردر

 بودن بکارگيری الگوی ای يشهليگانگی وکب اصل مطلب ، يعنیچه کرديم ؟  در مقابل ما. برخاستند 

وفقدان نواوری  ضوابط دست پاگيری:  ، ازانجمله انتقادھای نئو ليبرالھا راوھمان  موردبحث را رھا

ی که انھا دررابطه باوضعيت خودشان مطرح مينمايند ،  درواقع اينبارنقد!  را پيش ميکشيم ونظاير انرا

 )شبيه نقد گروه اپور از طرح جامع جديد تھران (  ؟!ميکنيم تقليد   انھا راھمء تکرار نموده ، يعنی نقد

 –نيست که شھرسازی مدرنيست  مسئله اين  .مسئله درستی ويا نادرستی اين نقد ھا نيست 

گونه با چ" ما اصوJ :ستکه فونکسيوناليست چه مشک!ت وموانعی را ايجاد مينمايد ؛ بلکه مسئله اين ا

که در نتيجه   ؟   يمه ا قبولی راارائه دادقابل   چه طرح مسئله مشخص يم ؟ مواجه ا ای وضعيت شھری

برای وضعيت  ماھم صادق و قابل تعميم  مطرح نموده اند ، انھا درمورد وضعيت خودشان ی که، نقد

وبرای ھمه وضعيت ھا  جھان شمول»  حد«اين تاشھرسازی  زمان ومکان ندارد و" يعنی واقعا  باشد؟

نقد وبرداشت  کرار، بات رھا نموده را پيش رو محرزو مھمواقعيت بسيار که ايناست ؟  قابل تعميم 

ديل عميتوان رفع ويا ت را به مدح برنامه ريزی استراتژيک شھری بپردازيم ، کدام مشکل ، نئوليبرالھا

    ؟نمود 

رک!نشھرھای مسئله سازی برنامه ريزی استراتزيک شھری د دررابطه بايعنی  ،اين رابطه در       

که  صاحب نظرانی ، بکار گرفته اند اسده مي!دی گذشته انردردودھه اخر جوامع درحال توسعه ای که

انرا مورد نقد وبررسی قرار داده اند  ،   مشکل افرينی اشعلت  به ريزی  اين الگوی برنامهبا  هدرمقابل

 در جوامع شان  بوجود اورده است شھری برنامه ريزی الگوی  اين که بکارگيری ء تی!طرح مشک با. 

اھميت وضرورت برقراری روند مشارکت مردمی در تدوين سياست گزاری بر -دراين اواخربويژه  –

  .ھای بخش عمومی درسطوح مختلف ، تاکيد دارند 

 -درواقع ساختاریء  انھم –به سبب رکود : ھمانگونه که دربخش نخست اين نوشته م!حظه گرديد        

ه ايکه دردھه ھفتاد مي!دی ، درک!ن شھرھای کشورھای سرمايه داری مرکزی  پيش امد ، ھمه جانب

 مطرح ميگرديد ، بافونکسيوناليست  –مدرنيست شھرسازی  مورددر"که قب! درزمينه شھری انتقادھای



اقب ان فعاليت ھای توسعه ، در بخش شھری ومتع  بگونه ايکه  .تنوع بيشتری گسترش يافت شدت و

ء مدرنيست شھرسازی الگویناکارامدی وعدم انعطاف بميزان زيادی ناشی ازک!ن شھرھا را در شھری

 نسبی وبرچيدناقتصاد ِکينزی  رھا نمودن تدريجیبحران ساختاری ناشی از واقعدر نهفونسيوناليست و –

داری  درروند سرمايهکم وبيش بعلت چنين تغييراتی  واقعدر! معرفی مينمودند ،  جامعه رفاه  بساط

که  بدين سان نئوليبرالھا  . شدزمينه برای بميدان امدن برداشت ھای نئوليبرالی فراھم  ،بود که  مرکزی

تبديل ک!ن شھرھا به عرصه خود بودند ،   وسود اوری ليتادر جستجوی عرصه ھای جديد برای فع

ای  ستراتژيک شھری وسيلها برنامه ريزی:  واقعيت اين استکه . دانستند  را فرصت تازه ای فعاليت خود

،  ءنه انچنان که برخی با ساده انگاری انرا دست اورد علمی بود ، اين خواست نئوليبرالھا برای تحقق 

چنانکه در اين مورد يکی ازصاحب نظران امريکای .  ميدانندخاصی  ويا مراکزعلمی  نظريه پردازان

 نئوليبرالھا اکنون کار به جائی رسيده که   :ميگويد  کارلوس  واينر،   جنوبی در زمينه شھرسازی ،

  ؟! شده اند  ھم شھرساز

اما قبل از ادامه بحث مربوط به ميدان داری نئوليبراليسم وبرنامه ريزی استراتژيک ان چه در        

اين حالت برنامه ريزی يا در، ر زمينه برنامه ريزی شھری چه د، زمينه ابعاد ک!ن توسعه اقتصادی 

  استراتژيک

کشورھای درحال توسعه نسبت به تجريه ساير ھمه جانبه رويکردميبايد مورد توجه باشد ،  ،  شھری

بايد با توجه ای مشخص ومستند به  يعنی  .اين الگوی برنامه ريزی شھری را بکار گرفته اند  ،که  ستيا

ويا  – تشانتجربياحاصل  ،بررسی نموده را  ، را  برنامه ريزی مذکور علل بن بستاين تجربيات 

بنابراين بايد کوشش   .ھای خودی لحاظ نمود  گزاری را درتصميمات وسياست -واقع شکست ھايشان در

طريق مطالعه وکنکاش از، بلکه صورت کلی گوئی ھای رايج نه ب ، نمود تجربيات اين کشورھا

کشورھای  هک انجالذا از  .شوند حتی مورد به مورد  بررسی   دراقدامات  وتجربيات مشخص شان ،

وحتی ساير  ماکشورپيش از" اپرو اکثر  ، کلمبيا ، Jتين امريکائی مانند مکزيک ، برزيل آرژانتين

حال   -برنامه ريزی استراتژيک شھری  –ی شھری برنامه ريز الگوی اين،  کشورھای در حال توسعه



، ميبايد تجربيات انھا ،د تجربه نموده ان رانسخه ھای نئو ليبرال  ءپذيرش داوطلبانه بصورت تحميل يا 

 نقد ،متوجه شتربيجھت پرداختن به اين مسئله ، بدين سبب  . را شناخت  يعنی در واقع ناکامی ھايشان 

ی اين شھرھاکا ربرنامه ريزی درک!ن دست اندرکه تجربيات مشخصی که صاحب نظران شناخته شده 

ن الگوی برنامه ريزی شھری در شھرھائی نتايجی که بکارگيری اي" فرضا  .بوده ايم   جوامع ھستند ،

 يا اينکه چگونگی نتايج  .اند  اروپا داشتهاسپانيا وپرتقال دروليسبون دربارسلون، بيلبا ئو : ن ھمچو

سائوپاولو  و  ژانيرو ريو دِ  شھرھائی ھمچون دری برنامه ريزی شھری حاصله ازبکارگيری اين الگو

که ھمگی  در کلمبيا   وبوگوتا  ر ارژانتين ، ليما در پرود روزاريو  وئنوس ايرس وويا ب برزيل در

اين الگوی برنامه ) بورخا وھمکاران جردی (Jن اگروه کاتاز توصيه سازمانھای مالی بين المللی وتقليدبا

     .  ، اھميت بسياری خواھد داشت ريزی شھری را بکار گرفتند 

يا انچه و ، اتژيک شھری وبرداشتھای نئوليبرال اندر رابطه بامشکل افرينی برنامه ريزی استر         

را تحت عناوين مختلفی مطرح مربوط به ان ینقدھا  ،در بخشھای قبلی در شھرھای پيش گفته گذشت ،

 زمينه را برای ،  اوضاع سياسی ايکه ،حد توان وامکان اکنون کوشش خواھيم نمود در.  نموده ايم

، مورد  ند ھم نمودافر  ھا رائله سازی انسپس ناکارامدی وموس بکارگيری اين الگوھای برنامه ريزی

 که بدين سبب برای اغاز شناخت اين تجربيات مشخص به طرح فرازھائی ازتحليلی .توجه قرار دھيم 

سياست ھای  دنباله روی از شکستميپردازيم ، کشوری که پس ازانجام شده  رزيلکشور بدر دراين زمينه

، در  ھا اين نسخه  بکارگرفتن ازفاصله گرفتن کم وبيش  نتيجه در و  -اد ونوددھه ھای ھشت -نئوليبرالی 

قابل  نسبیء باموفقيت ھای زمينه بھبود اوضاع اقتصادی اجتماعی ، بويژه شرايط زنگی اقشار تھيدست ،

  .توجه ای ھمراه بوده است 

  

    :تحليلی تحت عنوان فرازھائی از       

  به شھر ر پايه مشارکت دموکراتيک وحقِ ب: تدوين سياست شھری        

  : از       



Erminia Maricato         ارمينيا ماريکاتو    

Orlando Alves dos Santos Junior        ندو آلوس دوس سانتوز جونيورJاور  

   

  بحران شھری و سياست ملی توسعه شھری    

دردھه ھای پايانی سده  :شھری ميتوان گفت  دررابطه با بحران شھری وسياست ملی توسعه  " . . .      

ن به چگونگی  جھت انديشيد ، اجتماعی ازجمله اصلی ترين مسائل بيستم ، مسئله شھری وروند طرد

نقش دولت تجديد نظردر   perverse )( ء نتايج تباه کننده از جمله  .بوده است  ، زندگی آينده بشريت

ال ، انچه بسيار شناخته اجماع واشنگتن وايدولوژی  نئوليبرزبرگرفته ا ،  اقتصادی وسياست ھای ک!ن

، نا امنی وخشونت عموميت يافته ، نابرابری اجتماعی ، افزايش فقر تشديد : ز تر ميباشند  شده ومحر

 Harvey 2004 , Davis 2006 Born ,(. ميباشد،  بگسترش طرد شھری وحاشيه نشينی رو

2000  (   

   

روی  با اين سالھابدين صورت که در. حات مواجه ايم با سياست ضد اص! برزيلنود در در دھه     

  ء ، فرناندو ھنريکان دودوره رياست جمھوریوپس از 1989در سال   ،کولور ِد ملو ، کارامدن دولت

جھت ازاد سازی اقتصادی ھای نئو ليبرالی دراص!حات اقتصادی ھمسو بابرداشت   ،کاردوزو

در " عمدتا کهاين تغييرات واعمال سياست ھای مذکور .اغاز شد  ولتیوخصوصی سازی بنگاھھای د

ھشتمين اقتصاد جھان  با وجود اينکه برزيل :  که ندسالھای دھه نود انجام شدند، وضعيتی را بوجود اورد

  .، باشدجامعه يا انباشت ثروت نزد اقليت کوچکی ازبود ، ولی دارای باJترين شاخص ھای نابرابری و

(   .ثروت ملی را در اختيار داشته باشند نيمی ازجامعه بيش از در تمند ترثرو  درصد 10ه بقسمی ک

  ) Dupas 1999، دوپاس   Mantega 1998  مانتگا

درعمل ، شرايط زندگی درشھرھای بزرگ کشور ، بخصوص در ک!نشھرھا  انچنان با نابرابری       

يعنی  .يم چنين وضعيتی را، بحران شھری، بناميم امد نا عادJنه مواجه شد که ميتوانستيع دروتوز

درعوض پويائی اجتماعی ، بھره مندی از تنوع فرھنگی ، فرصت ھای شغلی بھتر، بھبود کيفيت زندگی  



، با تجمع جمعيتیء توام با جدانشينی ، تشديد قطبی شدن جامعه شھری ، دوگانگی ھای مختلف ، تشديد 

  . محيط زيست ، مواجه شديم  گی والودگيھایزند افت کيفيت ، خشونت ، ناامنی 

يت  در چنين  وضعيتی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و سياسی  که طی زمان طوJنی دراثر جد     

البته Jزم به  .دست رفتن بود حال پايمالی وازجامعه بدست امده بود درت مزد برومبارزه تاريخی اکثري

بلکه بدين سبب  ؛معلول افزايش جمعيت شھری نبود  ، يپندارنداين امر چنانکه برخی م :ياداوری استکه 

در  . ه استبود مواجهاستکه افزايش جمعيت شھری باکندی رشد وتوسعه اقتصادی  وايجاد اشتغال جديد 

حداکثرنرخ رشد از دودرصد فراتر  : بدينصورت که. عمل منفی شد رشداقتصادی برزيل در 1980 دھه

ی شکل گرفته وشھروندان بيکارحجم عظيمی از 90سالھای دھه در ، دگردي موجبامر ھمين. نرفت 

شھر  عدم پذيرش حق به. زحداقل حقوق انسانی محروم شوند  اامکان دسترسی و بھره مندی بسياری از

شرايط حاکم بر مالکيت زمين ، : امکانات شھری ، بعلل مختلفی ھمچون ويا امکان بھرمندی ھمگان از

واحدھای مسکونی غير مطلوب ومحقر ، افت وکاستی وسيع خدمات مربوط به  کمبود مسکن  ويا وجود

. بھداشت عمومی ، مشک!ن جابجائی ، کيفيت حمل ونقل جمعی وساير امکانات محيطی ، ھمراه گرديد 

بموازات تداوم وتشديد کاستی وکمبود ھای مذکور  ، شرايطی پيش امد که Jيه ھای ثروتمند جامعه بر 

در . بر خوردار شوند  ل واغراق شده ای مپرتج رخودافزوده  واز امکانات زيستی بسياانباشت ثروت 

جه رشد جرايم نتينی وخشونت ودرمتشديد جدانشينی شھری موجب افزايش ناا ،پر تناقضی چنين شرايط 

ھای غالب شھرسازی وبرنامه ريزی شھری در  ارادايمپ اما با اينکه ، .ھا شد سازمان يافته درشھر

به پاسخگوئی به مشک!ت گسترده ترنمودند ، ولی باھمه اينھا قادر اخدماتی خود ر محدوده ھای   ،انجري

  . . ." )1996ماريکاتو . ( ندگ نبوده اکنونی شھرھای بزر

برنامه ريزی استرتژيک شھری امکان  بود که ،ھمانگونه که م!حظه ميشود در چنين شرايطی     

ان ، يعنی ع!وه بربکارگيری سياست  گزاری ھای نئوليبرالی افزون بر. رح شدن را يافت مط

که شرايط را برای مطرح شدن برنامه ريزی استراتژيک  وتاثيروتبعيت از توصيه ھای اجماع واشنگتن 

سياست گزاری ھای مربوط به شھرھا باان ی که شھری مطرح نمود ، وضعيت درھم برھم وناپايدار



 طرفاز. :   " . . . چنانکه در بررسی تحليلی پيش گفته امده است  .   مواجه بود نيز مزيد بر علت شد

جزء اولويت ھا ی سياست گزاری ھای ک!ن در  ھرگز یديگر ازنظر قانون گزاری ، سياست شھر

ھيچگاه سياست ميگرفتند ؛بدست را ئی که يکی پس از ديگری زمام اموردولت ھا . است برزيل نبوده 

اين سياست ھا بصورت جزئی از " معموJ   .ابطه با شھرھا نداشته انده ای درربمشخص وھمه جان

بگونه ايکه  .خ!صه ميشده اند  برنامه ھای ديگر وانھم در حد تدوين ضوابط ء مربوط به کاربرد زمين

مجزا " غيره ، معموJ تحرک وجابجائی ، حمل ونقل عمومی ، بھزيستی و ، مسکن: مسائل شھری مانند 

از  م سياست گزاری ھای مربوط به مسکنبعنوان مثال ميتواني. مطرح ميشدند  بايکديگروبدون رابطه 

سياست گزاری ھای مربوط به مسکن بعھده  در  اين سالھا، . را در نظربگيريم  2002تا 1985سال 

وزارت توسعه شھری ومحيط   1987تا  1985از : از انجمله . وزارت خانه ھای متفاوتی بوده است 

وزارت  1990تا  1988وزارت مسکن وشھرسازی ومحيط زيست ؛ از  1988تا  1987از زيست ؛ 

اداره سياست شھری  1999تا 1995؛ از  وزارت اقدام اجتماعی1995تا 1990رفاه اجتماعی ؛ از 

اداره ويژه توسعه شھری وابسته به رياست   2002تا  1999وابسته به وزارت برنامه ريزی ؛ از 

تشکي!تی وسازمانی ،  خ!ء با تاسيس وزارت شھرھا 2003ه ميتوان گفت درسال تا اينک. جمھوری  

، که ھدايت توسعه وسياست گزاری  ھمچنين فقدان يک سياست عمومی ويا راھبرد توسعه دربخش شھری

  ". . . . . بصورت پايدار ودموکراتيک پيگيری نمايد، برطرف گرديد  ھا در اين بخش را

ونه که  ، تجربه مشخص يک کشور درحال توسعه ايکه بامشک!ت وسيع ين صورت ھمانگ بد     

ضروری است جھت روياروئی با اين مشک!ت، خط مشی وسياست  ،شھری مواجه است نشان ميدھد 

ع!وه بر ان ھمين  .وقابل دفاعی برای ھدايت توسعه در بخش شھری کشور ارائه نمود  ھمه جانبه

عمومی برای ھدايت  ويا يک سياستراھبرد  انچه بعنوان  استراتژی ،: تجربيات به روشنی نشان ميدھد 

برنامه ريزی "يچ ربطی به انچه تحت عنوان ھچنين وضعيت ھائی ضروری است ، در بخش شھری 

 شنگتن بکاتوصيه ھای اجماع واوبرداشت ھای نئوليبرالی تقليد از کشورھابادر اين " استراتژيک شھری

  !بواقع تفاوت ميان اندواززمين تا اسمان است . اند رگرفته شده اند ، نداشته 
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