
 

 

 
 

در کالنشهر تهران بنگاه مدار شهري حاکميتمقياس بندي مجدد دولت و   

 

 1عضو هيات علمي گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس، تهران  ابوالفضل مشکيني،

 .دانشگاه خوارزمي، تهران دانشکده علوم جغرافياييبرنامه ريزي شهري دکتراي   آموخته  دانش ،الهام اميرحاجلو

 
 17/04/1401 :تاريخ پذيرش                     1400/ 10/ 12تاريخ دريافت: 

 

  دهيچک
يواه   زمان با دوران س ازدديي،هم  ياقهص اد  يآزادس از  ياس ههايبه س  يعيبازتوز  ياس ههايمجدد دولت از س   ياس بنديمق

چراکه بردامه ريزي در ادطباق با ديازهاي جديد برآمده از ش هري ش دن س ريا با ،روش ني بر ع عب بردامه ريزي اس ت 

 حاکميت، دولت ياز سو  تحميل فضاي سياسهها و ايدئولوژي بردامه ريزيد،  ياس جدين مقيدر اد. يرديجه  اشکست مو

ن مقاله يهدف او آدها را به س  ود دود تييير مي دهد.   و تقويت رادت بودهمبهني بر حفظ  (  ارمدبنگاهن )يکارآفر  يش  هر

ج دش ان يبر س ياس ت ش هري کهدش هر تهران از دقطه دقر اقهص اد س ياس ي اس ت. دها  ياقهص اد يبررس ي تثيير آزادس از

در تفس ير کرد    دارييرايي ش هري به مديريت بنگاهتوان به تيييرِ جهت از مديريت  يي ادير را مچند دهه  تتحوالداد  

ترويج و   رادهجوييش دن و   ي، دص ولهييص نعت زداموقعيت بههري براي  ،  ياقهص اد  يو آزادس از  ييزدا  يپرتو فرآيند مل

که در آن جاد ش ده  يدص وص ي ا -ش هري از رري  مش ارکت هاي ب د دولهي   اس تيس  در  يکاس بکارس االر يدوع

چرا که اولويت به درخ رش د اقهص ادي    ،وتاب براي جذب س رمايه تقليل داده ش دهورزي ش هري به رقابهي پر ت س ياس ت

 شود. ميو منافا تجاري اقليهي محدود داده 
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 مقدمه
دولت زدائي، ملي زدائي و بين المللي شهدن، مقياس بندي مجدد دولت مي   يعني يا آزادسهازينئوليبرالي در پرتو سهه فرآيند 

«  دولتي به سهمت با  به سهوي بازيگران فراملي و به سهمت پايين به سهمت سهيوم زيرمليتواند به عنوان »انتقال قدرت 
بر اين باور اسهههت که بازارهاي آزاد، رقابتي و »بدون نتارت« که فارز از نئوليبرالي    ايدئولوژي   (.Brenner, 1999)باشهههد

(.  Brenner & Theodore, 2002مايند )دخالت دولت هسهتند مکانيزم بهينه براي توسهعه اجتماعي و اقتصهادي ارائه مي ن
چنين سهياسهت  . شهدند يي شهدن و نت  بازار تدوين مطيف وسهيعي از سهياسهتها براي گسهترا توانايي و برد رقابت، کا ي

هاي نئوليبرالي شهام  سهياسهت هايي بودند که مقررات زدايي کنترل دولت بر تهنعت، فشهار بر نيروي کار سهازمان يافته، 
ت ها، خصهوتهي سهازي اموال و خدمات عمومي، حبر برنامه هاي تامين اجتماعي، افزايش ت ر   کاهش ماليات شهرک

( 2012(. هاروي )Theodore, Peck & Brenner, 2002سهرمايه بين المللي و تشهديد رقابت بين م لي را توجيه مي نمود )
منجر به افزايش قيبش در توزيع ثروت و قدرت شهده که اشهکال فضهايي شههرهاي ما را   ياسهتد ل مي کند که آزادسهاز

قيعه بندي شههده، اجتماعات    فضههاهاي. در نتيجه، شهههرها به شههک  روزافزوني به  (Harvey, 2012)تثبيت نموده اسههت
و سهياسهت هاي    تبدي  مي شهوند. اگرچه ههور سهياسهت هاي نئوليبرالي کنترلم صهور، و فضهاهاي عمومي خصهوتهي ت ت  

اما با اين حال، ،تقويت نموده  به ويژه در وضهعيت مالکيت خصهوتهي   وتعدي  سهاختاري، دامنه عم  سهاکنان شههري را 
مسهئولين و مديران شههري ابلب براي دفاا از مقام و حقانيت خود در توليد فضهاي شههري ، ابتکارات مردمي را بواسهيه 

 امناسب، بي اثر مي کنند.چارچوب هاي حقوقي بعضاً از رده خارج و ن
. حرکت  گرديدحکمروايي   و سهاماندهي شهيوه زمينه در بسهياري تغييرات دسهتووا  مديريت شههري عموماًه.ا  70از دهه 

 تغيير و  ينوسهازدر  راهکارهايي چنين ويژگيهاي از  به سهمت آزادسهازي اقتصهادي و فروا تراک  و بنگاه مداري شههري

و زيباسهازي   فرام لي و م لي گباريسهرمايه براي جباب مکانهايي به کالنشههر تهرانسهريع کارکردي و شهکلي   شهک 
  کنندگان  مصههرر براي جباب فضههاهايي ايجاد نتير با اقداماتي شهههري سههيماي . بازسههازي و زيباسههازيبود شهههري

مجتمع هاي مسهکوني م ق   ، پرديس هاي سهينمايي و  فرهنگي فضهاهاي فضهاهاي سهبز و مالها، ، بزرگ راه هاماننده
 بازار به به مثابه اشهيا خريد و فروا وزمين، مسهکن و سهاختمان  و   تلقياز شههر تهران به مثابه ماشهين رشهد   .شهودمي

  .اسهت راهکارهاي مديريتي کاسهبکارسها رانه چنين گيريسهاز شهک شهود. اين کا يي شهدن و شهي انگاري، زمينهمي عرضهه
  ي ت شههريريو مد يشههر  يبر فضها  يد دولتيد توليوه جدين شه به عنوا ياقتصهاد  ير آزادسهازيتاث  ين مقاله بررسه ياهدر 

ن از يکارآفر يه دولت شهههرينتر ين منتور در ادامه به معرفياسههت. به ان سههو يبه ا  70از دهه   ژهيکالنشهههر تهران به و
ن يشهود. سه س رابيه ا يبرنر پرداخته م   ياز منتر نمجدد دولت    ياس بنديو مفهوم مق  يد هارويويت، دي  اسهميمنتر ن

  ي اسه يدر پرتو اقتصهادسه  ن در کالنشههر تهرانيکارآفر يت شههريريمجدد دولت و مد  ياس بنديمق يعني  يديدو مفهوم کل
 خواهد شد. يبررس رانيا
 

  يتحق يدقر يمباد
 (مداربنگاه/ن )کاسبکارساالريکارآفر يه دولت شهريدقر

(. او  Harvey, 1989شههري کارآفرين« را معرفي کرد )  تيحاکمجغرافيدان مارکسهيسهتي اسهت که مفهوم »هاروي اولين  
 بکار برد.ت ول در سهياسهت هاي شههري تداوم مي يابد،  بااين مفهوم را براي شهفار سهاختن اينکه چگونه انباشهت سهرمايه  

گرايي شهري مي تواند با احراز دو ويژگي    ، مديريت1970و    1960ايدئولوژيک بالب در دهه هاي  -همانند رويکرد سياسي
( تسههلا ايدئولوژي رفاه 2( توزيع مجدد عاد نه منابع از طري  قوانين دولت در مورد مصههرر جمعي و )1تعريف شههود: )

به طور موقت از طري  تغيير مني  سهياسهت هاي شههري  1970هه (. ب ران سهرمايه داري در دHarvey, 1989اجتماعي )
. کارآفريني شههري مي توانسهت به عنوان سهازمان و بسهيا سهياسهت هاي  ديح  گردشهد  که منجر به کارآفريني شههري  
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 79                                       در کهدشهر تهران بنگاه مدار  شهري حاکميتمقياس بندي مجدد دولت و  /اميرحاجلو  مشکيني و

توسهعه شههري در جهت بهبود رشهد اقتصهادي م لي از طري  جبب سهرمايه گباري ها )بوش خصهوتهي و نيروهاي بازار(  
، اشهکال کارآفريني از اقداماتي مانند تشهوي  سهرمايه گباري 1980(. از دهه Hall and Hubbard, 1998)  مشهو  شهود

بازاريابي مکان همه   رقابت هايم ور، اعياني سهازي و گسهترا پروژه هاي چشهمگير و -داخلي، بازآفريني شههري امال 
 ;Harvey, 1989) اسهتداري شهک  گرفته    با مني  مسهلا سهياسهت هاي توسهعه شههري در بسهياري از کشهورهاي سهرمايه

Griffiths, 1998.) 
د  يتول  يو رانت خوار يسهوداگرا يزم هايبه مکان يتوسهعه شههر  يکند که پروژه ها ي( اسهتد ل م2002،  1996ت )ياسهم

 يرا باعث م يشههر يفضها يسهاز يانياز آنها اع ياريجه بسه ي  شهده اند و در نتيجهان تبد يه داريسهرما يفضها در کشهورها
ر يبه سهه نکته ز  يسهاز يانيو اشهکال مربو  به اع يتوسهعه شههر  يپروژه ها  ديتول(  Smith, 2002) يشهوند. به گفته و

 در نکه،يشهوند. اول ا يم  يمفهوم سهاز  يتوسهعه شههر  يپروژه ها  ياقتصهاد-ياسه يسه  يه هايدارد، که به عنوان پا يبسهتگ
  ي اس هاين در تمام مقيکارآفر  يهماهنگ و موف  از قدرت دولت  ي، عملکرديتوسههعه شهههر  يپروژه ها  ياسهه ين سهه يتدو
  ي ن در کشهورهايکارآفر ي/ م ل يت شههريحاکم  يزم هايون، مکانيزاسه يبرالير نئولياز اسهت. ت ت تاثيمورد ن  ياسهتگباريسه 

ت  يتثب ياس جهانيه در مقيانباشهت سهرما  يد برايجد ييايشهرفته و در حال توسهعه جهان به منتور ارائه پويپ يه داريسهرما
  چراکه   بودهره ...( مه   يو ب ياعتبار  يسههت  هاي)مانند بانک ها، سهه  يجهان يمال  يزم هاينکه، نفوذ مکانيشههوند. دوم ا يم
افته در دو دهه يافته و ه  توسهعه نيتوسهعه   يرا ه  در کشهورها  يسهاز يانياع  يتوسهعه شههر ي، پروژه هايين نفوذهايچن

را مبارزه  يز،مه  است  يتوسعه شهر يه پروژه هايعل  يکيدئولوژيا-ياسينکه، موالفت سيکنند. سهوم ا يک ميت رگبشهته 
توسههعه   يپروژه ها  ي  دهند و مانع از اجرايک بلو  موالف تشههکيممکن اسههت   يشهههر  ياجتماع  ين جنبش هايچن

رفعال ي  جبب، بياز طر يشهههر ين جنبش هايبه دنبال بلبه بر موالفت چن  يو تجار  يگران دولتيشههوند. باز يشهههر
 (.Smith, 2002زور و فشار هستند ) يا حتيکردن 

رقابت بين شهري يک مفهوم کليدي براي در  شرايا سياسي و اقتصادي پشت تشکي  کارآفريني شهري است. هاروي  
از بين بردن موانع جابجايي کا ، مردم، پول و اطالعات ترويا   ( اسهتد ل مي کند که رقابت بين شههرها عمدا براي1989)

همه اينها ت ر  انباشت سرمايه را در مقياس جهاني فراه  کرده است. در چنين شرايا رقابت بين شهري، وهيفه  وشده 
يه داري  حاکميت شههري کارآفرين، به حداکثر رسهاندن جبابيت سهايت هاي م لي به عنوان يک فريب براي توسهعه سهرما

 (.Harvey, 1989; Cox & Mair, 1988) مي باشد
امکانات  تعريف شهده توسها هاروي وجود دارد. اولين اينکه، شههرها با يکديگر براي جببعمده  دو نوا رقابت بين شههري 

آوري اطالعات  م ور اقتصاد جديد، از جمله کنترل کليدي و کارکردهاي فرماني امور مالي و دولت و همچنين جمع  -توليد
(. جهاذبهه چنين کهارکردههايي نيهاز بهه کيفيهت بها  و حمه  و نقه  گران و  Harvey, 1989و پردازا امکهانهات، رقهابهت مي کننهد )

سههرمايه گباري زيرسههاختي و همچنين فضههاهاي اداري اسههت. اسههتراتژي دوم با جاذبه امکانات مصههرر گرا مانند خريد،  
شههري خود از طري   کالبدي براي جبب اين امکانات، شههرها بر ارتقا  شهرايا  گردشهگري و ابررويدادها مربو  مي شهود.

سهاخت مراکز فرهنگي و همايشهي، مراکز خريد، هت  هاي پنا سهتاره، مجتمع هاي ورزشهي، اسهتاديوم ها و بيره متمرکز 
ب« براي زندگي، بازديد و  شهده اند. اين سهرمايه گباري ها در راسهتاي تبليغات و بازاريابي شههرها به عنوان يک مکان »خو

ي يک اقتصهاد سهرمايه داري جديد، وهيفه اتهلي  يمصهرر افزايش مي يابد. از طري  جبب امکانات توليد يا مصهرر گرا
حاکميت شههري کاسهبکارسها رانه تهيه »جو کسهب و کار خوب« براي يک عملکرد بهتر نيروهاي بازار سهرمايه داري اسهت  

(Harvey, 1989.) 
گرفتن ديدگاه هاروي در مورد کارآفريني شهههري، مي توان اسههتد ل کرد که پروژه هاي توسههعه شهههري به با در نتر 

مکانيزم هاي سهياسهي شههري کارآفريني تبدي  شهده اند، که به طور گسهترده توسها بسهياري از کشهورهاي سهرمايه داري در 
ر مفهوم ته ي(( ت سهياسهي دولت سهرمايه داري )دطول سهه دهه پبيرفته شهدند. با اين حال، براي بررسهي اينکه چگونه قدر
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( از حاکميت شهههري 2004نياز به ارائه و ب ث انتقادي تبيين دولت م ور برنر )  رويکرد هارويدر، بازسههازماندهي شههده  
 کاسبکارسا رانه داري .

ي از طري  قدرت  اقتصهاد-دولت عنصهر کليدي هر حالتي از مقررات اجتماعي اسهت و سهرمايه داري به عنوان نتام سهياسهي
دولتي مسهلا مي شهود. جسهوب عبارت »کوچک شهدن دولت« را براي توتهيف تغييرات رو به با ، رو به پايين و به سهمت  

(. بها اين حهال، تهاکيهد بر اين نکتهه مه  اسهههت کهه Jessop; 2002خهارج از قهدرت دولتي و هرفيهت ههاي نتهارتي ميرم کرد )
تهفر اسهت که در آن مقياس هاي جغرافيايي در حال برنده شهدن يا از »کوچک شهدن دولت« يک بازي با حاته  جمع  
مقياس بندي و مقياس بندي مجدد بايد به تهورت رابيه اي  کهدمي باشهندسهت دادن قدرت نسهبت به مقياس هاي ديگر  

در  رابيه اي جسهوب-( اين نکته را روشهن مي سهازد. در ادامه مفهوم اسهتراتژيک2004،  1999،  1998برنر )  ودر  شهود
( استد ل مي کند که دولت ها در مقياس هاي جغرافيايي موتلف در مورد سياستگباري به 1998مورد قدرت دولت، برنر )

عنوان »زيرسههاخت هاي حياتي ارضههي« عم  مي کنند که از طري  آن گردا سههرمايه به طور مداوم قلمروبندي شههده،  
ر شناسايي استد ل او در مورد فضائيت دولت، برنر مفهوم شناخته . به منتومي گرددقلمروزدايي شهده و دوباره قلمروبندي  

شهده خودا يعني »مقياس بندي مجدد دولت« را ميرم نمود. طب  گفته وي، دولت از طري  سهه فرآيند موازي و مرتبا 
دد مي يعني »بين المللي کردن رژي  هاي سهياسهي«، »ملي زدايي دولت« و »دولت زدايي نتام سهياسهي« مقياس بندي مج

 (.Brenner, 1999, 2004شوند )

اين يک واقعيت ولي  ، م سوباگر چه دولت هاي ملي هنوز ه  عامليت هاي فعال در پيکربندي نئوليبراليزاسيون جهاني 
اسهت که »بين المللي شهدن رژيمهاي سهياسهي« اهميت اسهتراتژيک با يي از زمينه هاي سهياسهي بين المللي و جهاني )مث  

(.  MacLeod & Goodwin, 1999ها به ارمغان مي آورد )المللي پول و ات اديه اروپا ( براي دسهتور کار دولتتهندو  بين  
در اين رابيه، نقش شههبکه ها و جوامع سههياسههي بين المللي )مانند بانک جهاني و اتواديه اروپا( در فرايند تصههمي  گيري 

 دولت موثرتر بوده اند.

اشهاره به افزايش نقش مکانيسه  هاي حکومت م لي و منيقه اي در سهاخت سهياسهتها   زدائي دولت«،از سهوي ديگر، »ملي
دارد. مکانيسهه  هاي حاکميت م لي و منيقه اي براي بهبود ارتباطات بين المللي کارکردي با سههاير شهههرها و مناط  را 

اي بير متمرکز شههده اند  اقتصههادي به طور فزاينده  -آباز نموده اند. در اين زمينه، در مقياس ملي حاکميت سههياسههي  
(Brenner, 1999, 2004.) 

، مرگ دولت ملي نيسههت، بلکه به معني نقش رو به رشههد دولت هاي ملي در مديريت روابا و  مجدد دولت ياس بنديمق
(، دولت هاي ملي حتي  1999به عبارت ديگر، با توجه به نتر برنر ) .مي باشهدتنش هاي بين سهيوم موتلف سهياسهتگباري  

-نده هاي فعال وضهعيت بين مقياس هسهتند، که مکانيسه  هاي سهازماني خاا مکان و مقياس جديد در شههرتنتي  کن
منهاط ، منهاط ، مهادرشههههرهها و انواا موضهههع هها براي کشهههف راه ههاي جهديهد همهاهنگي، کنترل و نتهارت بر فرآينهدههاي  

 .کنندمي تنتي حاکميت در طيف وسيعي از مقياس ها را 

ي حاکميت شههري کاسهبکارسها رانه خاا مکان و مقياس، سهاخته شهده اندن چه نوا مشهارکت ها،  چگونه اين مکانيسه  ها
( دو گروه ت ليلي کليدي براي آشهکار سهاختن  2004عامليت ها و پروژه ها در اين زمينه )باز(سهازماندهي شهده اندن برنر )

وژه هاي فضهايي دولت« و »اسهتراتژي هاي  مکانيزم هاي حاکميت شههري کاسهبکارسها رانه ميرم نمود. اين گروه ها، »پر
. اين »پروژه ها« و »اسههتراتژي ها« مي توانند به عنوان فعاليت ها و مقرراتي در  شههوند که مي باشههندفضههايي دولت«  

سههاختار نهادي و ارضههي دولت سههرمايه داري را به منتور نتارت بهتر بر  وتوسهها دولت مرکزي و م لي طراحي و اجرا 
 (.Brenner, 2004توجيه مي کند )، ل تغيير انباشت سرمايهدهاي در حافرآين

، تمرکززدايي سياست گباري هرفيت ها و منابع م سهوب وشام   برخي از پروژه ها و اسهتراتژي هاي فضهايي دولتي کليدي
دولت هاي م لي، سهازماندهي مجدد حکومت م لي، شهک  گيري و اجراي پروژه هاي توسهعه شههري )مانند توسهعه مجدد 
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 81                                       در کهدشهر تهران بنگاه مدار  شهري حاکميتمقياس بندي مجدد دولت و  /اميرحاجلو  مشکيني و

فرودگاه ها، پ  ها، مراکز همايش، اسهههکله ها و بيره ...( و اسهههتقرار سهههاختارهاي حکومت خاا مکان و مقياس مانند 
 ,Brenner)مي باشهند  عه منيقه اي، شهرکت هاي توسهعه شههري و سهازمان هاي سهرمايه گباري دروني  سهازمان هاي توسه 

- (. چنين نهادها و مکانيزم هاي جديد قدرت سههياسههتگباري، منجر به جايگزيني سههياسههت هاي بازتوزيعي کينزي2004
و مهديريهت عمومي جهديهد شهههده انهد وليبراليزاسهههيون ئر م ور بسهههتهه بهه ناديريتي از طري  رويکردههاي بهازارپسهههنهد و بهازمه 
(Brenner, 1999; MacLeod & Goodwin, 1999.) 

انتقادي ههور حاکميت شههري کاسهبکارسها رانه را به عنوان يک م صهول فرآيند مقياس  شهيوه به طور خالتهه، برنر به  
منعکس کننده سهياسهت   (، پروژه هاي توسهعه شههري، نه تنها2004بندي مجدد دولت، مفهوم سهازي مي کند. از نتر برنر )
تبدي  به سهايت هاي مقياس بندي مجدد دولت مي شهوند،    همچنينهاي توسهعه شههري کاسهبکارسها رانه اسهت، بلکه آنها  
ارائه مي دهد. اين يک واقعيت انکار ناپبير اسهههت که برنر بينش را که پويايي قلمروبندي مجدد براي انباشهههت سهههرمايه  

 کارآفريني شهري ارائه داد.بيشتري به ديدگاه هاروي در مورد 
 

  تحقي روش  
 يم  بيرا تعق طرم کردن و سهياسهي کردن ،روا شهناسهي اين مقاله رويکردي مبتني بر نتريه انتقادي يعني نشهان دادن

يعني   ،»انتقادي« به عنوان تهههورت کوتاه شهههده يک نگرا ارزيابي کننده نسهههبت به واقعيت ارزيابي مي شهههود .کند 
پرسهشهگري درباره جهان و نه پبيرا آن به شهکلي که هسهت.. منتور از نتريه انتقادي نشهان دادن و آگاه کردن از مسهير  

 عم  است. يکآينده 

( به عنوان  89:  1989)  2داري را در کتاب ديالکتيک هاي مشهاهده ازسهازي شههري« سهرمايهبا  مورس، »پروژه هاي ب

- د، زيرا آنها کوشيدند با تغيير دادن آرايش ساختمان ها و خيابان هاي  مي دهده کالسهيک از شهي سازي تشوهيک مشها
 ت نوورده باقي بگبارند.سو در عين حال روابا اجتماعي را د نمودهآرمانشهر ايجاد -اشيا  در فضا

برنز، پيتر که ني   -معناي انتقادي در ميالعات توسهعه انتقادي شهبيه معناي اين واژه در »ميالعات شههري انتقادي« اسهت  
يعني يک موضهع پرسهش گرانه نسهبت به جهان که ه  امر منفي و امر مثبت را در   -ماکوزه و مارگيت ماير توضهي( دادند

موضهعي اسهاسها موالف درباره مني  انباشهت سهرمايه و سهاير اشهکال سهليه اتواذ و امکانات  و معرض ديد قرار مي دهد
 .پايدارتر شناسايي مي کند نه تر وعاد   را  بالقوه براي شک  بندي هاي اجتماعي

درگيري هاي پروژه هاي توسهعه شههري با پروژه هاي را با انسهجام بيشهتري به پيدا کردن    ميالعات توسهعه انتقادي خود
نئوليبراليسهتي به هاهر خيراندشهانه متعهد کرده اسهت. وقتي که از اين نتريه پردازي ها درباره توسهعه براي موضهوا هريف 

خيرات اخالقي جازدن پروژه هاي توسهعه شههري و م ر   -پليدي اين قيموميت ليبرالي ،تفاده مي شهوندشههرسهازي اسه 
 را مي توان نشان داد و زير سوال برد. -پايداري عدالت و توانمندسازي به مردم توسعه،توسعه به نام 

ههاي توسهههعهه کهه ت هت سهههليهه   ت ههاي رواني مردم از برنهامههرد انتقهادي براي فهاا سهههاختن م روميه اين مقهالهه از رويک
هنجارهاي جهان شهمول بربي قرار داشهتند کمک گرفت. البته در نتريه شههرسهازي اين رويکردهاي انتقادي به خوبي در 

ث مرتبا به ه  درباره تقويت دو جانبه رابيه بين توليد فضهاي شههري  مجموعه آثار ديويد هاروي ارائه شهده اند که دو ب
در اين فرايند شهرسازي نقش مهمي در کاهش   د برنامه ريزي شهري در هر دو را ميرم مي کند.و انباشت سرمايه، و پيام

مبارزه طبقاتي بازي مي کند و در نتيجه يک راه ح  فضهايي فرتهتي براي بازتوليد نتام اجتماعي سهرمايه داري در سهي(  
و نئوليبراليسه  از منتر رويکرد انتقادي   اين مقاله به رابيه شههرسهازي با جهاني شهدناز اين رو  شههري فراه  مي کند.  

 توجه کرده است.

 
2 . The Dialectic of Seeing 
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  يتحق يافهه هاي

 ياقهصاد يآزادسازبه  يعيبازتوز يهااست يدولت از س ياس بنديمق

 تعدي ه  برنام اجراکننده کشهورهاي اول موج به نسهبت سهاله ده تقريباً وقفه يک طي سهومي جهان کشهور يک عنوان به ايران

 علت به ل، او موج در سهاختاري  تعدي  طرمه کنند  اجرا کشهورهاي اکثر. پيوسهت طرم اين اجراکنندگان  گروه به سهاختاري

 کردند، اجرا را ها برنامه از دسهته اين اکراه با گاهي و جهاني نهادهاي اجبار با  خود، خارجي هاي  بدهي بيرمتعارر افزايش
 نزديک اا  خارجي هاييبده که کرد را شهروا هابرنامه از دسهته اين اجراي زماني کهبود کشهورهايي معدود جزو ايران اما

 ياسهت حرکت به سهويخ بعد از انقالب شهروا که با سه يدر تار يدي، دوره جد1368در سهال  .) 9: 1386،مؤمني( بود تهفر به
اعمال اسهت  ين سه يشهود. هدر ايپول مشهو  م  يالمللنيو تهندو  ب يمياب  با نسهوه بانک جهان  ياقتصهاد  يبازسهاز

ها، کاهش  متيق  ي، آزادسهازير نرخ ارز خارجييبر بازار آزاد از جمله تغ يمبتن  يهاتيدر مجموعه فعال يسه  اقتصهاديبراليل
 مي را شمسي 60 دهه پاياني سالهاي ساختاري تعدي  هاي سياست اجرايبود.    يمؤسسات دولت  يسهازيها و خصهوته ارانهي

  ي تاب »درون(  1387)  يبه زع  بهداد و نعمان ند معکوس ين فرايا.دانسههت از دولت ياس بنديمق چنين عمليِ سههرآباز توان
بازار،   يد و نهادهايتول  يدارهيا  مناسهبات سهرمايو اح  يبازسهاز  يبه سهو  يآن گبار سهاختار اقتصهاد ي« اسهت که طيسهاختار
« اقتصهاد نام يسهاختار  يتابروند »برونن ياوخواهد بود  يکشهاورز ييزداکردن کار و دهقان  يند انباشهت، پرولتري  فرايترم

که اداره امور کشور را بر عهده    ييها، به تناسب دولت1368اگرچه پس از سال  (.73-74:  1387،يدارد )ر. : بهداد و نعمان
( بر کشهور حاک  بوده اسهت،  يو عدالت اجتماع  ياسه ي، توسهعه سه يت توسهعه اقتصهادي)با م ور  يگوناگون يهاداشهتند، گفتمان

اقتصهاد در کشهور شهروا شهد و با   يآزادسهاز  ي« در راسهتايکه در دوران موسهوم به »سهازندگ  يانيبن،  ياز ل اظ اقتصهاداما  
 (.97: 1384ف،يس يافته است )ر. : متاهريد به اشکال گوناگون ادامه وشي« شناخته مي  اقتصاديتعد  يهااستي»س
ازسهازي اقتصهادي و در مسهير ادبام در بازار جهاني ت ت  اجراي پروژه هاي دولت سهازندگي در حاشهيه طرم هاي عتي  ب 

عنوان »تعدي  سهاختاري« کليد خورد که در عم  تنها مجراي تازه اي براي انباشهت سهرمايه گشهود و به ههور  يه هاي 
سهلب مالکيت و خلع يد از نيروي کار انجاميد. سه س در دوره اتهالحات ضهمن تداوم طرم هاي  به  جديد سهرمايه دار و نيز  

تعدي  ساختاري اقتصادي و خصوتي سازي منابع ملي که با فرايند انباشت رانتي و رشد سريع نيروهاي سرمايه دار و خلع  
زيرسههاختهاي  زم براي گسههترا   يد از نيروي کار همراه بود، در دو سههاحت سههياسههي حقوقي و فرهنگي ايدئولوژيک

 .گرديدآزادسازي اقتصادي فراه   
سهياسهي در بعد از انقالب نشهان مي دهد، تغيير سهياسهت جديد شههري مبتني بر آزادسهازي و بلبه رويکرد   -ت لي  اقتصهادي  

ي اقتصهادي  در شههر تهران توسها دولت و مشهارکت فعال نهادها 68بنگاه مداري)کارآفريني( شههري در دوره پس از سهال 
در سهي( م لي، سهازماندهي شهده اند. در  اين شهرايا، پروژه هاي توسهعه شههري با همکاري و ائتالر بازيگران دولتي و  
سهرمايه گباران اقتصهادي قدرتمند به عنوان گزينه هاي سهياسهت هاي شههري به منتور بلبه بر مشهکالت سهاختاري دولت، 

سهاله ميرم  8ي هاي ناشهي از جنگ و کسهري اقتصهادي ناشهي از جنگ  از جمله رکود رشهد اقتصهادي ، بيکاري و خراب
 .گرديد
ده اسهت.  يچرخ ي  اقتصهاديبر م ور تعد ياقتصهاد  يگباراسهتيکه کماکان ادامه دارد، همواره سه  يدوم پسهاانقالب يدر دوره

انعيار    يرربويب  يکدارافت. در چارچوب قانون بانيتر توسهههعه شيتوسهههعه و ب  ،ديجد يرفته بوش مالن دوره، رفتهيدر ا
تش متوقف شهده يک دهه فعاليش از يز که بيها قائ  شهدند و بورس کوچک تهران نن نرخ سهود سه ردهييتع يبرا يترشيب

 .ت کرديگر شروا به فعاليبود بار د
 اين اواخر در اما ، داشهت ايران تداوم در 1368 سهال تا بازتوزيعي خصهاي  واجد و گرايانه مداخله دسهتوري، شهبه هاي سهياسهت

، ي)ر. : حاتمبود قبلي اقتصهادي هاي سهياسهت از مبين گسهسهت که کرد تصهويب را کشهور توسهعه اول برنامه ، مجلس ، سهال
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 83                                       در کهدشهر تهران بنگاه مدار  شهري حاکميتمقياس بندي مجدد دولت و  /اميرحاجلو  مشکيني و

 رويکرد ، کلي قالب در که بودند اهدافي شههبيه حدي تا حيث شههکلي، از ، کردمي ترسههي  برنامه اين که اهدافي.  (1387

 سهازي يکسهان قالب در بيشهتر ، ايران در و بود گرفته شهک  آن پايه بر واشهنگتن تواف  نتريهاي  آموزه بر مبتني  يآزادسهاز

  شهد  مي دنبال و سهازي تعريف خصهوتهي ، نهايت در و يارانه اعيا  و ها قيمت تثبيت سهياسهت حبر ارز، نرخ يا شهناورکردن
 بودند.  ايران در جديد اقتصادي هاي سياست ،يکليد هاي مؤلفه که از

 قيمت نتام کنند، حبر را آن دولت در دخالت  جرم و ارز قيمت چندنرخي نتام نمود تالا  جديد اقتصهادي هاي سهياسهت

 انقالب اواي  شهده ملي وتهنايع متوقف را کا   اي يارانه و توزيع تهيه بسه ارند، بازار به کمابيش را دسهتمزدها تعيين و گباري

و   کا   توزيع کار بودند، شهده گنجانده توسهعه اول برنامه قالب در که ها سهياسهت کنند. اينواگبار  خصهوتهي بوش به را
 . نمود اعالم اقتصادي رشد به را دستيابي خود هدر ، تراحت به و واگبار بازار به ، دولت جاي به زيادي حد تا را خدمات

 کلي هاي گيري جهت ، سهو اين به 1384 سهال از تقريباً .تکرار شهد نوعي به ه دوبار آونگي الگوي ، انقالب سهوم دهه نيمه از

 سهمت به حرکت هاي نشهانه . داد جهت تغيير بازتوزيعي هاي سهياسهت سهمت به بار ديگر دولت اقتصهادي هاي سهياسهت

 حد تا انتواباتيهاي   رقابت واقع، در و گرديد آشهکار 1384 سهال انتواباتي هاي رقابت از تقريباً هاي بازتوزيعي، سهياسهت

 ، نه  دولت با تشهههکي  (.1389،  ي)ر. : حاتم يافت تقلي  آونگي حرکت دوم و اول هاي حالت ميان جدال به زيادي
 ياه سهياسهت وجه بارزترين . آمد بازتوزيعي فراه  ي ها سهياسهت سهمت به اقتصهادي هاي سهياسهت حرکت مقدمات
 را خود دولت ، ها سهياسهت اين اسهاس  بر . بود نيازمند و طبقات فرودسهت ميان در عدالت تقسهي  سههام ، جديد بازتوزيعي
 .توزيع نمايد طبقات از دسهته اين ميان را آنها سهود ، زماني فاتهله يک با ، سه س و دولتي هاي سههام کارخانه ابتدا ديد متعهد

 را دولتي هاي دارايي بازتوزيعطري    از اجتماعي سهاخت در طبقاتي شهکار کاهش هدر ها، سهياسهت اين ، نتر عال  در
 مي دريافت دولت يارانه از قالب در را سههام آن اعضهاي که شهد واگبار تعاوني بوش به خصهوتهي . بوشکرد مي دنبال

 طرم اين کند. مي دنبال را مشهابه هدفي جامعه نيز درآمدي هاي دهک اسهاس  بر ها يارانه دکردنم مننتا  ي ه. نمودند

 در طبقاتي شهکار کاهش . باشهد مي فرودسهت طبقات نفع به درآمد و بازتوزيع جامعه در طبقاتي شهکار تعدي  پي در نيز

 .شد دنبال نيز دولت تنواره بوروکراتيک ميان

 از برآيندي توان مي را هاي بازتوزيعي سهياسهت سهمت به انقالب از پس ايران در دولت حرکت ، کارکردي حيث از بنابراين،

 ت لي  سهي( که کرده تر پررنگ اجتماعي عام  يک را و کارکردي سهاختاري خصهلت اين . ديد دولت اين سهاختار و ماهيت

 .کند مي ها وارد بررسي در را م ور جامعه
 توان مي نيز را سهو اين به 1384 سهال از جديد بازتوزيعي يها سهياسهت سهمت به دولت دوم آونگي حرکت در جديد کاتاليزور

 جديد کاتاليزور اين . داشهت قرار کانديداها بازتوزيعي هاي داعيه الشهعاا ت ت که کامالً گرفت نتر در سهال آن انتوابات در

 بود انقالب سهوم دهه اجتماعي در سهاخت در  ين   همچنان توزيع ب ران و ت صهيلدار دولت حيات تداوم از خود برآيندي

 خود به را دولت درآمدهاي از درتهد 42 از همچنان بيش ،1384 سهال تا نفت دهند، مي نشهان اقتصهادي آمارهاي چنانکه.

 به 1384 سهال از بازتوزيعي هاي سهياسهت به سهمت دولت سهوم آونگي ضهريب حرکت رچهگ اسهت. همچنين، داده اختصهاا

 .(1389،  ي)ر. : حاتمبود وضعيت همين نيتع سو، اين
هاي گوناگوني )با م وريت  هايي که اداره امور کشور را بر عهده داشتند، گفتمان، به تناسب دولت1368گرچه پس از سال  ا

بنياني که در دوران  ،توسهعه اقتصهادي، توسهعه سهياسهي و عدالت اجتماعي( بر کشهور حاک  بوده اسهت، اما از ل اظ اقتصهادي 
شد به هاي تعدي  اقتصادي« شناخته ميتصاد در کشور شروا و با »سياستموسوم به »سازندگي« در راستاي آزادسازي اق

اسهتها و اقدامات ين سه ياز ا يبه خالتهه ا   1در جدول (.97:  1384اشهکال گوناگون ادامه يافته اسهت )ر. : متاهري سهيف،  
 شود:  يتاکنون اشاره م 60از دهه 
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 شده دولت بعد از ادقهبسياست ها و پرکهيس هاي بردامه ريزي  -1جدول

 شده دولت بعد از انقالب سياست ها و پرکتيس هاي برنامه ريزي  دوره 

 بازتوزيعي  ( 1357-1368)

 کميهه داده سازي براي مسهضعفين 

 مصادره اموال داددان پهلوي و عوامل دزديک آن 

 اصهحات زمين و توزيا زمين بين دهقادان

 اعزام سپاه دادد و آموزش و بهداشت

 وايذاري زمين به کشاورزان کم زمين وبي زمين 

 هياتهاي هفت دفره وايذاري اراعي 

 اليحه اصهحات ارعي ديم بندي 

 اليحه ادحصار و دولهي کردن تجارت دارجي 

 اليحه تامين و توزيا کاال 

 اليحه اسهمي کار

 تعديل اقهصادي  ( 1370-1380)

 فرايند آزادسازي بازار پول

 ازسرييري فعاليت بورس تهران

 بازارهاي مالي به بازار پول و بازار سرمايهتقسيم 

 تثسيس مؤسسات مالي   اعهباري غيربادکي 

 ي فعاليت بورس اوراق بهادار رشد مداوم دامنه

 ارز  درخ يا شناورکردن سازي يکسان

 سازي  دصوصي ياراده اعطاء و ها قيمت تثبيت سياست حذف

 توليديراياده و کاالساز شيوه توليد دولهي و تشديد جنبه هاي 

 مديريت رشد سودايراده 

 سياسههاي قط  رشد 

 تا کنون(  1380)
تعديل   -بازتوزيعي 

 اقهصادي 

 بازدشسهگان  و ربقات فرودست ميان در عدالت تقسيم سهام

 هاي دولهي به ب د دصوصي وايذاري بادک

 درآمدي  هاي دهک اساس بر ها ياراده مندکردن م دقا اليحه

 ها و منابا دارايي و درآمدها بازتوزيا

 سياست مسکن مهر براي اقشار فرودست

 
 ي اس شهريد به دفا مقيتول  يقلمروسازو  ييصنعت زدا

 نموده،د مهاجرت روسهتايي شههري را تشهدي  بوودخود  70از دهه    يآزادسهازبرنامه هاي تعدي  سهاختاري و سهياسهت هاي 
با اين حال، بايد توجه داشهت که بر خالر  .شهدن مي کند يدر حال شههر  شههررا تبدي  به سهريع ترين که تهران  يبيور

در نتيجه، شههري  مي باشهد و همزمان با تهنعتي شهدن و رشهد اقتصهادي  رانيدر اشههري شهدن سهريع   ،تهنعتي يکشهورها
شهغلي منجر   تيم دود، به  يآزادسهازشهدن در کنار تهنعت زدايي ت ت تاثير برنامه هاي تعدي  سهاختاري و سهياسهت هاي 

  .ه استگرديد
بررسهي روند ت و ت سهه  مجموعه شههري تهران از توليد ارزا افزوده کشهور به تفکيک بوش هاي موتلف در سهالهاي  

داشههته و نتايا حاتهه  از بررسههي جايگاه اقتصههادي مجموعه شهههري در اقتصههاد ملي   روندي متفاوت   1391الي    1379
 که اي بگونه خدماتي در سهال هاي اخير اسهت، بوشههاي سهمت به تهنعتي هاي بوش از اقتصهادي سهاختار تغيير نشهانگر
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 85                                       در کهدشهر تهران بنگاه مدار  شهري حاکميتمقياس بندي مجدد دولت و  /اميرحاجلو  مشکيني و

کاسهته شهده و  درتهد  13.5،  1391 –  1379 سهالهاي در کشهور تهنعت افزوده ارزا  از شههري مجموعه تهنعت بوش سهه 
مات کسهب و کار  حم  و نق  و انبارداري، سهاختمان، واسهيه گري هاي مالي و مسهتغالت و خد  در مقاب  در بوش هاي

 افزايش يافته است.

که   بودهدرتههدي فعاليت هاي مرتبا با سههاختمان و مسههتغالت و خدمات مالي قاب  توجه  13در اين بين افزايش حدودا  
درتهد در سهال   28بيوريکه سهه  ارزا افزوده بوش تهنعت از .نشهان از روند رشهد سهاخت و سهاز در مجموعه شههري دارد 

  25.8بوش کشاورزي از روند رشدي ثابت برخوردار بوده، بوش ساختمان از  ،کاهش 1391درتد در سال  17.9به    1379
به   1379درتهد در سهال   35.3وش خدمات حم  و نق  از افزايش، ب  1391درتهد در سهال  36.7به   1379درتهد در سهال 

درتهد در سهال  64.2درتهد به   58افزايش، و بوش خدمات واسهيه گري هاي مالي نيز از    1391درتهد در سهال   44.5
 .مي باشدنشانگر اين روند   1.شک  فزايش يافته استا  1391

 
 تهران از توليد دادالص کل کشور)بدون دفت( درصد فعاليت هاي اصلي مجموعه شهري  :رودد تحوالت سهم 1شکل

 
ل اظ   از پيشهتر که توليد نتامهاي اينکه اسهت. اول کرده مقوله بندي مجدد را شههرها فعال نقشههاي و کارکردها چرخش، دو

که در دوره   گونه همان  ،شههدند ملي برکنده زمينه از فزاينده اي طور به داشههتند اي و ملي قرارمنيقه مقياس  در قلمرويي
 گرديدبا نوعي قلمروسهازي توليد مواجه   دي . در عوض مقياس ملي،بور تهنعت زدايي با اين روند مواجه  پهلوي تاکنون براث

 فقرات سهتون سهنتي تهنعتي مناط  که حالي در که بر مقياس کالنشههر تهران و به شهک  سهلسهله مراتبي مسهتقر بود.

بلبه سهياسهتهاي آزادسهازي، اقتصهادهاي جديد شههري وابسهته به توليد جهاني حاک   با   ،بودند  1350تا دهه   ملي هايسهرمايه
اين تغيير مقياس در  وکردپيداشههد. در نتيجه، مقياس بندي مجدد فضهها به نفع مراکز شهههري به ويژه کالنشهههرها تغيير 

 کانون سياستهاي جهاني شهري شدن جديد قرار گرفته است.  
ا ياسهتها، دولت ، شههرها و مناط  و ين سه ي. به دنبال انمودد ين مسهاله را تشهديز ايران نيقيب رشهد در ا ياسهتهاياعمال سه 
که در مورد کالنشههر تهران تهاد  اسهت.  زمه به  ،کرد يگر انتواب ميان شههرها و مناط  ديرا به ز يخاته   يقيب ها

زيرسهاخت ها و جمعيت در يک نقيه سهياسهت هاي ملي و منيقه اي   ن بود که درياسهت قيب رشهد در ايران ايکارگيري سه 
عدم ،سه س قيب رشهد  و از اول قيب رشهد را برآورده سهاختمتمرکز شهوند. تمرکز زيرسهاخت ها و جمعيت در تهران ني

به دو   زفضها ني وخدماتي و کشهاورزي    -فعاليت ها به سهه بوش تهنعتي .ددر فعاليت و فضها حالت بوشهي را تعادل و توازن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 17

http://jvfc.ir/article-1-120-en.html


 1401(، بهار 9فصلنامه چشم ادداز شهرهاي آينده، دوره سوم، شماره اول، پياپي )                                                            86

 

  ، اقتصهاد دانان معتقدند که از ميان سهه دسهته فعاليت ها .تقسهي  بندي مي شهود  بوش فضهاي شههري و فضهاي روسهتايي
يت تهههنعت مدار و از نتر فضهههايي  تهههنعت خاتهههيت مرکز گريزي دارد. به اين ترتيب نتريه قيب رشهههد از نتر فعال

جمعيتي ايجاد شهود و همچنين توجه بيشهتر به تهنعت  بنابراين بايد شههر نشهيني توسهعه يافته تا تمرکزات گراسهت.شههر
موجب افزايش سهه  بودجه هاي بوش تهنعت نسهبت به بوش کشهاورزي و خدمات مي شهود. ترويا و تشهوي  شههرنشهيني  
منجر به افزايش سهه  جمعيت تهران و ديگر شههر ها در پهنه فضهايي کشهور مي شهود. ازآنجا که مرحله سهوم قيب رشهد به 

موجب مي شهود تا نابرابري ،م مي شهود و نيازي به دخالت دولت در فراه  سهازي عدالت اجتماعي نيسهت خودي خود انجا
سهاير نقا  هاي ناحيه اي به طور فزاينده اي باعث شهکار بين شههرها و نواحي روسهتايي و در سهي( ملي بين تهران و 

ن منتر در يد. از ايتعادل و توازن به اوج خود رسد. با شک  نگرفتن فرايند قيبش به انتشار در مرحله سوم، عدم گردکشور 
  ي شههر  يا فضهاييا و تهير نقش دولت در بسه يش چشهمگيرگرا، مسهتلزم افزاااقتد ييد دولت گرايجد  يحال حاضهر الگوها

 .مي باشد  يدولت يآن دستگاهها يد است، که متوليتول يرويبه عنوان ن
توليد فضهاي شههري داراي دو نقش اتهلي در تنتي  روابا اجتماعي فضهايي سهرمايه داري اسهت. در مرحله اول، فضهاي  
شههري نقشهي را به عنوان يک مکان توليد، مبادله و گردا سهرمايه ايفا مي کند. دوم، فضهاي شههري، انباشهت سهرمايه را از 

اين، فضهاي شههري به عنوان شهکلي از کا يي که بايد توسها  طري  ح  ب ران انباشهت به طور موقت حف  مي کند. بنابر
شهدن،  يمعاتهر جهان يندهايتوان گفت فرا يب مين ترتي، ديده شهده اسهت. به اگرددسهرمايه داري سهازمان يافته و توليد  

س  ايکه مق  ياسهت، بيور  ياسه يسه  يو نهاد  ياقتصهاد  ياجتماع  يد فضهاهايجد يها يها و مرزبند  يه بندينشهان دهنده ناح
مثال در تهران   يبرا. (Harvey, 1982 , Brenner, 2001: 95سهازند )  يرا آشهکارا ميرم م  يمسهلا گوناگون  ييايجغراف يها

هدايت سهاخت و سهازها به سهمت مجموعه سهازي ها و انبوه سهازي ها ارائه طرم اسهتراتژيک براي منيقه از جمله اجراي  
طرم هاي مصههوب درآمدزا، احداز زيرگبرها و بزرگراهها، ايجاد زمينه همکاري نيروي نتامي،ضههوابا و مقررات تفکيک  

فرابت تفاوتهاي القايي   فعاليت،  هاي جداگانه مانند حوزه هاي سهکونت،هنه  پاراضهي،  پهنه بندي هاي عملکردي بصهورت 
و ت ميلي از سههوي دولت اسههت که فضههاهاي مغلوبي را ايجاد مي کند که سههبک زندگي مورد نتر اقليت حاک  و الگوي  

لهه خهانهه ههاي  اجتمهاعي ويژه از جم-زمهانبنهدي برنهامهه روزانهه خهاا و شهههيوه ههاي گفتمهاني خهاا خود و تغييرات کهالبهدي
وياليي، هت  ها، زندگي خصهوتهي، سهبک زندگي طبقه متوسها و بيره را ت مي  مي کند. از سهوي ديگر احسهاسهات، اميال  
و حواس انسهاني تاب ت م  در اين فضها را ندارند و به هر طريقي که شهده سهرانجام به موالفت بر مي خيزد و سهعي مي 

يک فرايند ديالکتيکي خاا به جريان  ووعي اين فضها را پس مي زندبه ن  وکند جايگاه و موضهع خودا را مشهو  کند
مي افتد. از يک طرر موضهع مديريتي دولت در معرض ت لي  و به چالش کشهيده شهدن اسهت و از طرر ديگر نيروهاي  

شيني ندر مرحله بعد عقب  کرده وموالف و يا نيروهاي خارج از م دوده يا خارج از مرکزيت شهري، به شدت عرض اندام  
چراکه دولت نيز بيکار ننشسته و اين نيروهاي خودجوا را منزوي مي سازد و هرگونه خودموتاري از سوي آنان را   نموده،

تناقضهي شهک  مي گيرد که شهايد راه ح  آن بلبه خودگرداني در فضها و جايگزيني رقابت و تقلي  مي دهد. بدين ترتيب  
 .مي باشد ه پايينآن با شيوه توليد دولتي و مديريت از با  ب

 
 ييد مناقشات فضايو تولن يزم  ياقهصاد يآزادساز ياسههايس و يساز يتجار

توسهعه اجتماعي  يش دولت به رسهيدگي به م دوديت هاينشهان دهنده گرا 1370در تهران از سهال   شههري سهياسهت زمين
اسهت   ي  دبدبه ايو اقتصهادي تهران ناشهي از فقدان يک سهياسهت جامع زمين در بعد از انقالب اسهت . اين موضهوا  به دل

  ي ررسههميب يزمين، سههکونتگاها  يابيدهند. کم يجمعيت به زمين را تشههوي  م  ينسههبت با   ،که سههياسههت گباران
ت شههري بير قانوني و برنامه ريزي نشهده به عنوان بوشهي از وته؛ خصهوتهي سهازي دسهترسهي به زمين؛ و ت و  يخودانگ

  ي ، ت لي  آزادسازانتزاعي و سياستگباري شهري يراشهرتهران هستند. يکي از جنبه هاي فضايمشکالت عمده زمين در پ
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 نريبه زع  لوفه ور و گاتد شهود. يم  يياسهت که در طرم ها و سهياسهت هاي شههري بازنما  يزمين شههري به همان شهکل
 ,Lefebvre, 1991; Gottdienerد فضهاسهت)يتول ياتهل يرويا نه، نيافته باشهد  ين توسهعه ين، خواه زميد و فروا زميخر

نهه يمهت مربو  بهه هزيالتفهاوت قمهابهه  نهاگههانگرديهد،در تهران ميرم   ير کهاربرييکهه ب هث فروا تراک  و تغ ي(. از زمهان1985
د. گرديد يتشههد  يتههورت تصههاعدن دو، بهين ايو شههکار ب  نمود دايش پيروز، افزا يمت معامالتين با قين خدمات زميتام
 .ن بوديزم  يرو درتهدتراک  پايه120يا   ياز دو طبقه تراک  سهاختمان  ي، تابعين، تا قب  از تراک  فروشه يزم  يمت معامالتيق

به تأسهي  اين اتفا  همزمان  مي يابد. جهش يبين به شهک  عجي، ارزا بالقوه زمبا افزايش تراک  به شهک  فروا تراک 
ن ارزا به تواف  با يشهد. ا  يمت بالقوه ارزا سهوداگرين ، برابر با قيمت زميق تکرار ودر شههرهاي ديگر کشهور از تهران  
بود که   يزان تراکمين برابر با ميزم  يعيمت طبيکه ق  يدر حال،داشهت   يبسهتگ  ير کاربرييزان تراک  و تغيم يبرا يشههردار

د و فروا  يو خر ير کاربرييبه تغ يشهههردار  يفروا تراک  و آمادگ  .ن شههده بودييها تعنيزم يبرا  شهههر در طرم جامع
  مت  يکه ق  ين معنين به ايمت زميگر امکان مهار قيشهتر کرد و دولت دين را بيدر تهران، وسهوسهه زم  يمقررات سهاختمان

 يجه هرگونه واگباريدر نت  .نمايد بير عملي گرديدسههات اخب يتاسهه   نهيباشههد و فقا هز زمين منيقه اي ودر حد تههفر  
د شد. عملکرد دولت  يتشد ين اراضيبه ا وسود جويي   يو نگاه تجار  دولتي همراه رانت  يعمالً با واگبار  يدولت يهانيزم

 شهود.     واگبار يمشهارکت يهاروز به شهک  طرم يمت معامالتيسهاز و حتماً با قها به انبوهنيکه زم سهو  داده شهد  يبه سهمت
قت  يدرآمد کمتر شهد. در حقک  يهاگروه يبرا  ين با  رفت، امکان واگباريزم  يمت سهوداگريها هر چقدر قن سهاليدر ا.

 يدر رابيه با توليد فضههاها .تر شههدن، گسههتردهيا همان حباب زمي، اما ارزا سههوداگرانه  نمودهر نييتغ  يافزوده واقعارزا 
چرا که ،ز تغيير داده اسهت يکه ايدئولوژي نئوليبرال، ادرا  از فضهاي شههري را ننمود مصهنوا و جاذب، مي توان اسهتد ل

د. مي باشنمردم در حال حاضر در پيرامون به دنبال فضاي شهري به عنوان مکان سرمايه گباري براي حال حاضر و آينده  
ش نقش دولت در تهيه زمين و مسهکن نشهان مي دهد که مردم م روم براي دسهترسهي ارزان به زمين عالوه بر اين، کاه

رانده شهدن   ين مدل واگباريا اين روند منجر به اختالر بر سهر فضهاي شههري مي شهود.  نموده وتالا  مسهکن   جهت
  ي ب بعديرق  زد. آسه   يررسهميب  ياهرون شههرها و سهکونتگاهيدرآمد را در بک  يهاگروه  ينينشه هيحاشه گروه هاي شههري و

رامون  يعمدتاً در پ  ين اراضهه يبود. ا ي، بروز اختالل در ک  نتام شهههرسههازيدولت  يهانيزم  يت و واگباريرين نوا مديا
و    و شههر مدام در مرکز فرسهوده  هشههرها تهورت گرفت  يرامونيپ  ياراضه   ين کالً رويزم يسهوداگر و  شههرها قرار داشهت

رامون تهران همچون يدر پ رانتي نيعرضهه گسهترده زم  ي. در تهران وقتافزايش يافتفرسهوده در درون شههرها    يهابافت
  اين مناط  شههر به سهمت   ياز بافت مرکز  يسهاختمان  يهايگبارهياز جانب دولت اتفا  افتاد، سهرما  5و1،2،3،  22منيقه  
جه يخارج و نت يگباران ملکهير رخ داد و اما مرکز شههر، از توجه سهرماياخ  دهه 3  يتهران ط  يرامونيرشهد پن  يت شهد. ايهدا

 .تهران بود يبافت مرکز يآن، فرسودگ
را   بزرگ، يها به شههرهاکنندهمهاجرت بوشهيد ورانده شهدگان شههري ووسهعت  را  ينينشه هين، حاشه يزم  يبازو بورس   يد ل

زمين افزوده ارزا  همگام با سههاير طبقات شهههري ازتا رابب تر وانگيزه مند نمود ،  يرامونيپ يهانيزم  در تملک وتصههرر
دولت  80  دهه يو اوا 70در اواخر دهه  ي گرديد وسهت  اقتصهاد شههر ين موضهوا باعث اختالل در ک  سه ي. امنتفع گردند

  ي هانگاه کامالً متضاد از دوره  وم اسبه   ياضروز ار  يمت تجاريق  يبر مبنا يدولت يهانيمت زميد که قيجه رسين نتيبه ا
  .گرديدمت روز عرضه يبه ق يسازمان مل ين تمام و اراضيزم  يرو عرضه دولتنيحاک  شد. از ا ين اراضيقب ، بر ا

 يشههرنيت بيع جمعيدا کرد و نه توزيت شههرها بهبود پيالعاده با ، نه وضهعفو   يگبارهيرب  سهرماتاً آنچه عم  شهد بهينها
دولت   .دا کرديش پيزان مهاجرت به سهمت کالنشههرها افزايز پاسهخ داده نشهد بلکه مياز مسهکن فرودسهتان نين .متعادل شهد

خود را در شههرها از دسهت   ياجتماع  ياسهتگبارين ابزار سه يتري، قويدولت يهانيت زميريکردن مد  يدر آن زمان، با تجار
شههرها،   يخدمات  يهاين کاربريتام ين برايزم  ير سهبب شهد در واگبارياخ يهادر سهال  يدولت  يبه اراضه   ينگاه تجار  .داد
اعمال  .رديشههر مال  عم  قرار گ  ياتيو ح يرانتفاعيخدمات ب ين، برايزم  ياز واگبار يناشه  ياس درآمد و منابع ماليمق
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، کوچک و م دود  يشههر  يفضهاها ريو سها،بيمارسهتان ها و ورزشهگاه هاکالً موت  و لبا مدارس   ياجتماع  يهااسهتيسه 
در   يدولت  يهانيت نامناسههب زميريمد و ديب رسهه يمدارس به تصههو يمت روز براين به قيزم  يز واگباريدر قانون ن  يحتو

ن دوباره تهفر و اعالم  يمت زميک طرر قين دوره، از يشهد. در ا  يشهتري، دچار ابتشهاا ب90  دهه يتا اوا 80اواسها دهه 
با ورود مجدد دولت به واگباري زمين اين بار در قالب مسههکن مهر  مردم خانه بسههازد.   يد براکه دولت قصههد دار  گرديد
 ساله  دوره جديدي شک  گرفت. 99وزمين 

نامربوب    يکا    گسهتردگي دخالت در واگباري وعدم توان فني کشهور در پاسهوگويي به تقاضهاي ايجاد شهده سهبب گرديد
. دگردار با  ي، موجب تورم بسه يه پوليش پايو افزا ينگي  نقديبا تزر ديگر طررو ازد يار گسهترده توليمسهکن به شهک  بسه 

متعادل   يشهههرنيت بيع جمعيو نه توز هنموددا يت شهههرها بهبود پيالعاده با ، نه وضههعفو  يگبارهيرب  سههرماتاً بهينها
وارد  يتازگکه به يکسان يبرا وا کردديش پيزان مهاجرت به سمت کالنشهرها افزايم باقي واز مسهکن فرودسهتان يد. نگردي

 ياما تالقه،سهکونت بود يسهتگاه براين ايآنها بهتر  يشهده روسهاخته يهاها و مسهکننين زميشهدند، ايبزرگ م يشههرها
 .ک  بود بسيار  يواقع يها با تقاضان خانهيا

  يي اسهت تمرکزگرايد مهاجرت و سه يگبشهته منجر به تشهد  يهان تهفر( در دولتياسهت زمين )سه يزم  يواگبار  يهاطرم
در دو بار آزمون ن تهفرياسهت زميرو سه نياز ا  .بود زدايي تدوين گرديده  تمرکز ا با هدرهاسهتين سه يکه ا  يدر حالگرديد  
در سههاله را عمي  تر نمود که برايند آن  50در توسههعه مسههکن فرودسههتان موف  عم  ننمود،بلکه اين زخ   تنها  نه خود

د به توسهعه يچون با  بوده ار مه   ياسهت بسه يک سه ين ياسهت زمي. سه   تهران برون داد داشهته اسهت  يحواشه  اعتراض هاي اخير
که به   يو خدمات يييم سهتي، زي، بهداشهتيسهبز، آموزشه   ي، خدمات فضهايت زندگيفيک  ي، ارتقايرفاه در مجموعه شههر

 دهه مراکز 4اعمال سهياسهت هاي زمين شههري در طول  و پشهتوانه توسهعه شههر باشهد.  منجرگردد،  يبرم يت زندگيفيک
   وفرسههودگي نموده  يدگيدچار پوسهه  را  بودند  يتيو جمع  يو اقتصههاد ي، فرهنگي، اجتماعيراز کالبديکه حام  مي شهههر

نه اداره شههرها يو هز يمت خدمات شههريق .به مکان را در مراکز شههري دچار نقصهان نمودو تعل    ي، شهادابيسهرزندگو
ن يو رشهد حباب زمگرايش  شهتر و چرخه باط  فروا تراک  يب  يبه سهمت تراک  فروشه  يت شههريريجه مديش و در نتيافزا

 د شد. يدرآمدها، سال به سال تشدک  ينينشهيت حاشين مسکن و در نهاينه تاميهز  يو رشد تصاعد
بر  يين و مسهکن، به توليد و تداوم مناقشهات فضهايدر بازار زم  يتمرکز بر رشهد اقتصهادي و سهوداگر  ، اسهتهاين سه يدر نتيجه ا

 .(2)رجوا شود به شک شوند يم منجر رامون کالنشهر تهرانين در پيسر زم
 شههرتهران اسهت. اين در روزمره زندگي واقعيت و برنامه ريزي معيارهاي و اهدار بين رشهد به رو شهکار اسهت مشههود آنچه

 در دنيا از مناطقي در مشهکالت البته اين تمامي .بود همراه نابرابري و فقر شهدن بيشهتر با عم  شهدن در شههري سهريع رشهد

 براي افراد توان تا گرفته زيرسهاخت ها تامين براي حکومت ناتواني از) ندارند را رشهدي چنين تاب اسهاسها که بوده وقوا حال

سهويي ديگر آزادسهازي   از البته و م ييي زيسهت هاي ب ران با مواجهه توانايي البته و شههري زندگي خدماتهزينه   تامين
. تمامي اين د ي  منجر به رشهد سهريع زيسهت بيررسهمي (اقتصهادي و رشهد به شهدت نابرابر درآمدها را نيز بايد اضهافه کرد

 ل اظ به چه و مسکن، و سکونت ل اظ به چه درآمد، کسب ظل ا مي توان گفت زيست بيررسمي چه به  شهري مي شود.

 زندگي هنجار و معيار و تبدي  به گرديده بر زندگي در کالنشههرتهران حاک  شهيوه به شههري تبدي  زندگي مشهکالت ح 

 است.   شده شهري
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 يي د مناقشات فضايتولو  ن و مسکن ي زم ياست ها يس : 2شکل 

 
 مداربنگاه يت شهريريمدفروش تراکم به مثابه  ياسههايس

مداخالت کاسهبکارانه يا در اتهيالم هاروي کارآفريني شههري به مثابه راهکارهاي نجات بوش مبتني بر پيوند نامشهروا  
خصهوتهي يعني خصهولتي شهدن امر اقتصهاد، کالبد کالنشههر تهران را هدر قرار داد. اين شهک  از خصهوتهي شهدن   -دولتي  
ها و مجتمع هاي  دو طبقه، مالها و هاي راسههتارها ، پارکينگ يد با توليد م يا مصههنوا از قبي  راهها و بزرگراهها در پيون

و کمتر رقابتي    بودهتفري ي توريستي ، زمينه انباشت سرمايه و توليد رانت توسعه را فراه  کرده است. رانتي که ان صاري  
اکثريت با يي از و  گباري در شهههر بودندامر سههرمايه قد توان مشههارکت درچرا که بسههياري از افراد و توده ها فا،اسههت  

م رومان شههري به عنوان موانع و بازدارندگان توسهعه شههري . اين در حالي اسهت که اين  دسهترسهي به اين منابع م رومند
 و هر نوا عم  بازآفريني و اعياني سازي و جبب سرمايه م سوب مي شوند.

تصهمي  گيرندگان کليدي دولتي، چارچوب هاي قانوني را براي تسهي  شک  خود ودولت از طري  اسهتفاده از قدرت قانوني 
 از حمايت به مسهتقي  طور به نيز سهياسهي نتام که شهراييي رد. دريبه کار مي گ يتوسهعه شههر يهاگيري و اجراي پروژه

 سهياسهي منافع نيز و اقتصهادي منافع سهر بر رقابت و تضهاد ، رداخته اسهتپ حقوقي و مالي موتلف ابزارهاي با نوسهازي اقدامات

 بهسهازي و بازسهازي و نوسهازي هاي طرم بر کرد که بالباً فراموا  اسهت. نبايد شهده سهاز مسهاله طرم، از حاته  اجتماعي و

 بگبرد.  آن از ديگري نفع سازمان به نيست حاضر تشکيالتي هيچ که است مترتب اي افزوده ارزا 
 دسهت به جامعه کردن بازاري يهپروژ تهاج  معرض در گسهترده طرزي به جنگ از بعد درايران اقتصهادي زندگي بنابراين

 زندگي بر پيش از بيش را بازار مني  کوشههيد دولت. قرار گرفت  نوليبرال اقتصههاددانان فکري سههرکردگي  به اما دولت

جالب آنکه  .(30:  1386،مالجو( کند کا يي را اقتصهادي زندگي  از تري گسهترده چه هر قلمروهاي و گرداند حاک  اقتصهادي
فروا تراک  در حدود    70دهه  ن وي که اگر در اي ادامه يافت، بهگسهيوتهسهال با رشهد لجامبهسهياسهت فروا شههر سهال
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هزار يا دوهزاردرتهد حتي با هاي شههري با يک ، خريد و فروا تراک دهه بعدگرفت، در  درتهد زمين انجام مي120يا  60
هاي کشههور، حدود  هاي اخير در تمام شهههرداريوجود تراک  سههيار به موضههوعي جاافتاده بدل شههد. تا جايي که طي سههال

 .ساز و البته عمدتا از فروا تراک  ساختماني تامين شده استوها از طري  عوارض ساختدرتد درآمد شهرداري80
گرفتن ضههوابا و  زد، تنها با ناديدهي شهههري که به تقويت بورژوازي مسههتغالت دامن مياين شههک  از درآمدزايي از اراضهه 

کارگرفت  رو، دولت وقت تمام تالا خود را بهتوانسهت تهورت بگيرد. از اينعالي شههرسهازي و معماري ميمقررات شهوراي
ي کند. به عنوان مثال شههر تهران خصهوا شههر تهران را ، تا جاي ممکن از ضهوابا و مقررات آن زمان تهتا شههرها و به

هاي جامع و تفصهيلي،  اعتنا به طرمشههرهاي دنيا تا چند سهال پيش تا حدود زيادي، بيترين کالنعنوان يکي از بزرگبه
 اعتنايي به مقررات، در دورهزدايي و در حقيقت بيشههد. فرآيند مقرراتهاي متناقض شهههرداري اداره ميتنها با بوشههنامه

طوري که حتي پس از تصهويب آخرين و به اوج خود رسهيد، به  هنيز در شههر تهران با فرازوفرودهايي ادامه يافت  هاي بعدي
سهال به طول انجاميد، شههردار تهران ابالز اين سهند قانوني را 10طرم جامع و تفصهيلي تهران که تهيه و تصهويب آن حدود  

داخت و البته پس از ابالز نيز اقدامات شهههرداري را در زمينه ، به تعوي  ان1391در حدود دو سههال يعني تا ابتداي سههال
 .هاي با  همچنان ادامه دادفروا تراک 

قراول فرايند اقتصادي و کسب درآمد از منابع عمومي يعني زمين شهري، پيش شدن اداره شهر به بنگاهدر واقع فرايند بدل
عنوان  هاي کشهور، شههرها را بهاين امر باعث شهد تا شههرداريزدايي از شههر شهد. حبر عوام  اجتماعي شههر يعني حافته

تواند از شههر به هر طريقي حتي به مدد فروا فضهاي اجتماعي و کالبدي  بنگاهي اقتصهادي تعريف کنند؛ بنگاهي که مي
منبع ترين  . اين مسهاله مقدمات حصهول مه )همانيور که در مورد پروژه نوسهازي نواب مشهاهده شهد( آن کسهب درآمد کند

درآمد در شهههرها يعني »ايجاد ارزا افزوده هرچه بيشههتر از زمين« را از طري  فروا تراک  با توجيهاتي نتير ضههرورت  
ناپبير برداشهته در تهران با عزمي راسهخ و عيشهي سهيري  70دهه  ها در دوره توسهعه عمودي شههر، فراه  کرد. نوسهتين گام

هاي شههري، ه  به سهود مالکان اراضهي شههري و  ي  ارزا افزوده بر زمينفروشهي« در اين دوره و در پي تزرشهد. »تراک 
هاي کلنگي بود و ه  اين امکان را براي شههرداري فراه  کرد تا از طري  دريافت بوشهي از اين ارزا افزوده، سهاختمان

هاي  تواند هزينهميهاي عمراني شههههري را تامين کند، با اين توجيه که درآمد حاتههه  از فروا تراک  هاي پروژههزينه
فروشهي  اا از دولت جدا شهد از راه تراک هايي که بودجهشههري را جبران کند. درواقع درآمد اتهلي شههرداري در تمام سهال

 .وساز تامين شدو عوارض ساخت
به بعد با آزادسههازي زمين و  70و پرولتريزه شههدن در کالنشهههر تهران از دهه   ن و مسههکنيزمشههدن   ييکا  ديالکتيک 

سهياسهتهاي توسهعه شههري مدرن، شهدت يافت. عواملي مانند تورم مزمن در اقتصهاد ايران و با  بودن نرخ رشهد ارزا از نرخ 
ها در فروا  رسههت شهههرداريهاي نادانداز خانوار و البته سههياسههتتورم و همچنين م دوديت بازار سههرمايه در جبب پس

گباري در بوش مسهکن و مسهتغالت شههري از بازده و  ، موجب شهده اسهت طي دو دهه گبشهته سهرمايهو فروا شههر تراک 
همين مسهاله، بازار مسهکن و مسهتغالت را به عرتهه  .هاي اقتصهادي برخوردار باشهدجبابيت با يي در مقايسهه با سهاير فعاليت

 مي باشهد.ها در بوش مسهکن شههري ي مازاد بدل کرده اسهت که نتيجه آن، انباشهت داراييهاگباريسهوداگري و سهرمايه
اي از دارايي  هانداز خانوار حتي بوش عمدبر پس ابعاد اين مسههاله تا حدي گسههترده اسههت که طي دو دهه گبشههته، عالوه

هاي اقتصهادي به سهوي  ي در فعاليتگبارها به جاي سهرمايهها و همچنين تسههيالت دريافتي از بانکها و بانکشهرکت
و انباشهته  اقتصهادهاي مولد ها از بوشاين پديده موجب خروج سهرمايه  گرديد،گباري در مسهتغالت شههري سهرازير سهرمايه

گباري در شههري شهده اسهت. نتيجه اين مسهاله، کاهش منابع و کاهش انگيزه براي سهرمايه مسهکنشهدن آن در بوش 
گباري در مسهتغالت و  رويه سهرمايهرشهد بي .کشهور بوده اسهت رشهد اقتصهاديهاي مولد اقتصهاد و در نهايت کاهش بوش

هاي سههاختماني، مدت با ايجاد تقاضهها براي نهادهگباري مازاد در اين بوش، اگر چه در کوتاهمسههکن شهههري و سههرمايه
ها و منابع توليد در يک واسيه انباشت سرمايهمدت و بلندمدت، بهکند، ولي در ميانخي تنايع ايجاد ميت رکي در رشد بر
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داشههت. ابلب   اقتصههادي خواهد رشههدهاي مولد شههده و عمال اثري منفي بر بوش بيرمولد، مانع رشههد سههاير بوش
هاي رون  اقتصهادي  هاي رون  در بوش سهاختمان را به منزله نشهانهگباران و فعا ن اقتصهادي، آشهکار شهدن نشهانهسهياسهت

دهند. پيوندهاي قوي بوش سهاختمان با طيفي از تهنايع قب  از خود، معمو  اين تصهور را گرفته و مورد اسهتقبال قرار مي
اقتصهاد  ش، موجب ت ر  سهاير تهنايع خواهد شهد. بايد توجه داشهت که تجربه تاريوي  آورد که رون  اين بووجود ميبه

هري ابلب نويدبوش رشهد اقتصهادي پايدار نبوده و در مقاب   دهد، رون  بوش سهاختمان و مسهتغالت شه نشهان مي ايران
 .عوارض و تبعات منفي به دنبال داشته است

 

 ييريجه يده
د ساختار دولت بکار برود که  يتجد  يآزادساز  يشک  ها  ييرمزگشها يتواند برا يثمربوش م يبه گونه ا  يد دولتيوه توليشه 

به    ي، آزادسهازيليبعد از جنگ ت م 1370ران از دهه ياند. در اافته يگسهترا  ياس جهانيدر دو سهه دهه گبشهته در مق
اسهتوار شهد که به ل اظ    يو روابا قدرت يو نهاد  يا اجتماعيد به بعد بر اسهاس شهرايتول  يوه دولتيد از شه يعنوان شهک  جد

د  يتشهدبه سهمت دولت    ين دهه کارکردهايران اسهت. در ايخاا ا  ياسه ياقتصهاد سه   بسهترمشهرو  به    ييايو جغراف  يويتار
ن دوره به يافت. از ايه دارانه سهو   يت رشهد سهوداگرانه و سهرمايريو مد  يد دولتيوه توليانه و کا سهاز شه يدگرايتول  يجنبه ها

ها و فروا تراک  در   يشههردار  ييهمزمان با قانون خودکفا  يشههر يفضها  يبعد کارکرد دولت به عنوان کارگزار کا سهاز
دولت کسهب کرده اسهت. اگرچه   يدر درون سهاختمان نهاد يسهابقه ا يب ي، هژمونيو منيقه ا ي، شههريمل  ياس هايمق

کره يو پ يشههر  يد فضهاهاين دوره نقش دولت در توليداشهت اما در ا يانه ايدگرايز کارکرد تولين  يقبل يدولت در دوره ها
در   يياي  توسهعه نامتوازن جغرافيبه سهمت تعم  يعيبازتوز ياسهتهايو حبر سه  يو توسهعه شههر  ييد فضهايجد  يها يبند

مجدد اسهت که با  ياس بنديمق نيا نفکي   بوش يبرالينئول شهدن يشههر  رفت. يش ميتوت پيژه پايو به و يسهي( مل
 اين شهراي. در ارديگيم دهيناد را ياجتماع ديبازتول با مرتبا مسهائ ،  يدولت–  يه خصهوته يشهتر بر شهراکت سهرمايد بيتاک

 يشههر اسهتيسه  .اسهت کرده رييتغ ي  سهاختاريتعد ياسهتهايبه سه   يعيبازتوز  ياسهتهاياز سه   يريچشهمگ طور به دولت نقش
 بود هيسهرما برگشهت  نيشهتريب به دنيرسه  يراسهتا در بازار يسهو از جادشهدهيا يارهايشه  با خود  يتيب دنبال به که اندازه آن

 .نبود ياقتصاد رشد يسو و سمت  يتنت اي تيهدا دنبال به گريد
  ي تهنعت زدائي و زوال منيقه اي، اعياني سهازي و رشهد بيش ازحد شههري، نشهانه هاي ت ول بسهيار عمي  تر در جغرافيا 

گرايي شههري ي اخير را به تغييرِ جهت از مديريتت ول چند دهه  مجدد دولت اسهت. ياس بنديسهرمايه داري در پرتو مق
؛ چراکه اولويت به نرخ رشههد  (3)شههک  شههماره  توان تفسههير کرد يسهها ري شهههري مبه مديريت بنگاهداري و کاسههبکار

ي  هر دو حوزهدر    رانتيي اين نگاه رشهدم ور و ن مقاله سهليهيشهود. در امياقتصهادي و منافع تجاري اقليتي م دود داده  
وتاب براي  ورزي شهري به رقابتي پر تبرد؛ وضعيتي که در آن سياستيگ  يسهياسهت شههري مورد انتقاد قرار م و پرکتيکال

 است. جبب سرمايه تقلي  داده شده
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