
بخش اول .  اتال ف امکا نا ت  مشکل گشا ویا ، شھرھای جدید

.طالبماورنده گرداز: پیش گفتار

یت کنونی رابطھ است با وضعبحث ھا ی پیشین  ، ھدف این سایت قبل ازھرچیز ازیک طرف دردرپی 

دیگرارزیابی وسنجش سیاست گزاری ھای طرفواز. شھرنشینی ومرحلھ توسعھ ویژه ای کھ باان مواجھ ایم 

وان بعن. این عرصھ ھا پیش میاید پی درپی ایکھ در-بزعم ما-ھایعلت یابی بن بست،  و بالخره درجریان 

غلب باشکست برنامھ ھای مربوط بھ احداث شھرھای جدید  ، ا،حا لی کھ بوضوح مشاھده میشودمثال در

جامعھ اتالف امکانات ءدرمقابل، گوئی شھ ای بھ احداث انھا ادامھ داده ھمان سبک کلیمواجھ شده ، بازھم بھ 

احساس گونھھیچنباید ، ازطرف دیگرقابل اجتناب بعدی یکطرف وبوجود امدن ناھنجاری ھای غیراز

! داشتھ باشیم یمسئولیت

ت کھ اینگونھ اسعلل شکل گیری سیاست گزاری ورواج  برداشت ھائیش وجستجوی ما کنکاکوشش

ھنگامیکھ بھ کنکاش مان ادامھ میدھیم  میبینینم این .اندانھا انجام پذیرفتھ ا تاکنون مبتنی برسیاست گزاری ھ

ما کشورحال توسعھ ، منحصر بھ درجھان در-ند مسئلھ سازکھ در نھایت اجرای برنامھ ھائی-وضعیت 

ان نا خوش ایند موده اند و اکنون با نتایج مات را ازدھھ پیش این توھچندبرخی از این جوامع از.نیست 

باسایرملل مقایسھدر–کلیشھ کردن وتقلید از الگوھای غربی -ین جھت منطقھ خاور میانھ ازا . ند مواجھ ا

در این چند دھھ  جوالنگاه برنامھ گونھچتوجھ کنیدی ھم جوارکشورھاھب. حال توسعھ یک استثناست در

.بوجود میاورد را منافع مشخصی البتھ شکی نیست کھ این وضعیت.است  خارجی بوده رین ریزان و مشاو

" نچھ عمیقااولی .انھا ھستند کھ نھایتا با اعمال نفوذ خط دھنده سیاست گزاری وبرنامھ ریزی ھا میشوند

وال مسئلھ ساز ھمان رن یرقم انقالب عظیم مردم ایراعلدر کشورمااین استکھ چرا ، باعث تاسف است

؟!گذشتھ را ادامھ میدھیم  

مسئول برنامھ ریزی طرحھای جدید .  نمونھ دیگری را مطرح نمود میتوانبازھم بعنوان مثال "فرضا

500ودومی 300جدید مجلسی در اصفھان وھشتگرد در تھران اولی دارای  شھردراینده : ی میپندارد شھر

رقم  انھم علی. انھا ساکنند این رقم درپانزده درصد ده ھم اکنون بسختی الیکھ درح. رجمعیت خواھند شد ھزا



ستقبال ابرای جلوگیری ازبرمال شدن شکست وعدم ھای بسیاری کھ تسھیالت ، تشویق ھا ویا درعمل ترفند

زی شھرھای برنامھ ریمسئول شبیھ بھ ادعای " دقیقا،نمائید مالحظھاکنون. میشود بکار گرفتھ مردم ، 

مانند ھشتگرد کھ بین قاھره واسکندریھ واقع مدینھ السادات ، مسئول برنامھ ریزی شھرجدید مانخودجدید 

با انواع تشویق ھا ویارانھ ھا وبالخره انواع ترفند اما تا کنون! نفر جمعیت داشتھ باشد ھزار500قراراست 

تا سال : در پاسخ بھ خبر نگار المانی میگوید ،ت ھزار نفر رسیده اس130سال جمعیتش بھ 30ھا پس از 

لمانی با تبسم معنی آھنگامیکھ خبرنگار. ھزارخواھد رسید 500دیگر جمعیت شھر بھ ده سالیعنی 2017

130جمعیت اش بھ با ھمھ تشویق ھا وتسھیالت شھری کھ طی سی سال گذشتھ،داری میپرسد چگونھ 

طھ درعین طفره مسئول مربود ؟وشجمعیت چھاربرابراینسال دیگردهتا ، انتظار داریدرسیدهھزارنفر

بررسی " ھمھ چیز توسط کارشناسان ما دقیقا: میگوید بھ پرسش مشخص مطرح شده ، در پاسخرفتن

!ازمسئولین خودی ھم  میشنویم  مشابھ انرا"مرتباکھ ، اشناو بسیارتکراری پاسخی!برنامھ ریزی شده و

رادر کشور ما  وجوامع دیگری کھ وضعیتی کم وبیش مشابھ ما ،این سیاست گزاری ھاماھم معتقدیمالبتھ 

اتخاذ میشوند ، بگونھ ای کھ این منافع اغلب ھمسوبامنافع اکثریت جامعھ دارند ، تحت تاثیر منافع خاصی 

مھندسین مشاور کھازان ،انبوه سسرمایھ ھای سوداگر ،،منافع دست اندر کاران ساخت وسازھا . نیستند 

درپی راه اغلب،مشخصیجھت رفع ویا تعدیل مشکلعوض ارائھ مشاوره مشخصھمواره در،اینھا 

، کافی است شھرھای جدید ، : در رابطھ با موضوع بحث حاضر ،"فرضا. دنمیباشژه واندازی  یک پر

کھ تاکنون ساختھ شدهی جدیدی ھاشھردی تعداد ومکان پیشنھا،ھرشھر وضعیت نتیجھ ،:  بھ " مشخصا

، وبیش از ھمھایکھ تاکنون حاصل شدهجھیتوجھ کنیم ، تا نتکمی دقت با،است ساختھ شوند ویادراینده قرار

کھ مردم ھنگامی مشاورین ومسئولین ما: وان مثال بعن.  مشخص شود اینگونھ شھرھا میزان ضرورت ، 

مسئولیت تاچھ حد حاضرند ؟ای دارند میدانند ، چھ پاسخ مسئوالنھارواحشھر مجلسی را شھر، اصفھان

دانشگاه ما در شھر مجلسی : دانشجوی مقیم شھر مجلسی چنین میگوید پذیرا باشند ؟ چنین بن بستی را

برای اینکھ شھر یک خوابگاه ! نھ اینکھ چون روح داره نیا  بھش میگند  شھر ارواح ،اصفھا. اصفھان بود 

.کیلومتر جنوب غربی اصفھان65.د با ھفتاد کیلومتر بیابون دورش بو



دلسوز بھ بیان وشرح این ناکامی منتقدین درباره شکست وناکامی شھرجدید در ایران ھم اکنون 

کافی است بھ شھرھای مختلف احداث شده ویادر حال احداث توجھ نمائیم . وشکست کامل  ان مشغولند 

با این ھمھ ضروری است حتی االمکان نمونھ .  تاکنون ھدر رفتھ است ود چھ امکانا ت وسیعیتامشخص ش

ھای مشابھ در جوامع دیگر خاصھ کشورھای منطقھ خاورمیانھ مطرح گرد د تا عمق تقلید وکلیشھ کردن ھا 

برای ادامھ بحث  ،بنابراین.  این منطقھ بیشتر مورد وارسی وکنکاش قرار گیرد در جا زدن درویا در واقع

احداث شھرھای جدید –سعی خواھد شد در حد امکان  تجربیات برخی از کشورھای این منطقھ در این زمینھ 

عراق مطالبی در باره شھر جدید دروستپرو میشلازدر مقالھ پیشین ،. قرار دھیم توجھرا مورد –

، بعنوان کشوری دررخی تجربیات کشور مصربطرحبھ اختصار بھاکنون بعنوان مورد بعدی . داشتیم

توضیح کھ منابع البتھ با این. میپردازیم این منطقھ با مشکالت کالن شھری ء کم وبیش مشابھ با کشورما ، 

" اکثرا . اغلب نقل شده از منابع رسمی اندبسیار محدود واین زمینھ قابل دسترسی استواطالعاتی کھ در

برای سرپوش گذاشتن بر ناکارامدی وشکست ھااید ،شدن جوانب مسئلھ کمک نمبیش از اینکھ بھ روشن

، جستجوی راھکارھای موثروخود است تا اعتراف بھ شکست تعریف ازبیشترتبلیغ و. انتشار مییابند 

مطرح مطالبی ، در حد توانائی ، خواھد شد این سعیبنابر.  رافع مشکالت باشند " راھکارھائی کھ واقعا

.باشند ت یابی وپژوھش در پدیده مورد نظرعلند کھ بیشتردرپی گرد



:جدید در مصر ھایشھراحداثتجربھ نا موفقنمونھ ھائی از
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قاھره
.ء  بیا بـــــــــــــــــــــــــــــان  رج ب

فابین سیزالک :  از 

2007مانیجر ماگازین    اوریل  

ھمچون مردم قاھره زندگی فضای محدودی ،در، این ھمھ جمعیتدرکمترشھری ازجھان -قاھره 

در .  قاھره برابر است با وسعت شھر"ن تقریبالماآکلن بزرگ دروده ، محد" برای مقایسھ ، فرضا.  میکنند 

قاھره در در.زندگی میکنند لیون نفریفقط یک م–محدوده کلن بزرگ –راین رودکنارن شھرمحدوده ای

حال افزایش در" لیون نفرساکن بوده ، انھم درحالیکھ این تعداد مرتبایم15محدوده ای بھمین وسعت بیش از 

آ لودگی محیط بھ حدی . ھمھ جا کمبود فضا محسوس است ، درمدرسھ ودروس اتوبخیابان ،  دردر.است 

خاکستری بھ منزل " با پیراھنی کامالھرکس صبح با پیراھن سفید ازمنزل خارج شود ، غروب ھ ،است ک

.باز خواھد گشت 

شاورینش از ، دولت ومقاھره شھردر، تراکم وشلوقیمجھت کمک بھ تعدیل مشکالت ، کاستن از ازدھا 

، ایده شھرھای اما . پایتخت دیدند قلمرو نفوذ سی سال پیش چاره را دراحداث شھرھای جدید درخارج از

وبا پاسخگوئی بھ انتظارات ، کمتر موفق بوده دری کھ احداث شده اند ،جدید در اکثریت قریب بھ اتفاق

مشکل عدم استقبال بنگاھھا ان را با ره مسئولین وبرنامھ ریزبگونھ ای کھ ھموا. ند شکست مواجھ شده ا

.ویا سکونت در انھا مواجھ نموده است روسایر فعاالن ومتقاضیان بھ استقرا

ی جدیدشھرغربی قاھره قرار دارد ، کھ در فاصلھ صد کیلومتری شمال) *سادات سیتی ( شھر سادات 

. اغاز نمود 1979را درسال ھراث این شسادات احدانور. شکست کامل مواجھ شده است بااحداث اناستکھ 



شامل ھمھء ادارات ووزارت خانھ ھا ،کھ ، بصورت پایتخت دوماحداث شھری بود ودران سالھا رویای ا

ھزار 130حدود مدینھ الساداتامروزه .  باشد ارتباط ریلی با قاھره ، یکوھمینطوردولتیسساتوسایرمو

ومسئولین ولی برنامھ ریزان . نفری خالی است ھزار500ن شھراکثر واحد ھای مسکونی ایجمعیت دارد

. یرند ذ خواھند این شکست ونا کامی را بپنمی ، ھنوز احداث ان 

500ر بھ جمعیت شھ2017محمود عبداللطیف ، رئیس دفتر برنامھ ریزی شھر ، معتقد است تا سال 

، کھ در انتظاراین است کھ در میپروراندئی رادرسریرات وسیاست ھایحال اوچھ تغ. ھزار نفر خواھد رسید 

علیرقم انواع یارانھ وتسھیالت ھانچھ  طی سھ دھ-چھار برابر شود فرصتی کمترازده سال جمعیت شھر

امروزه .  و مایل نیست در مورد ان سخن بگوید مخفی نگھداشتھاو گویا مسئلھ ایست کھ -بوقوع  نپیوستھ 

. بصورت نیمھ تمام رھا شده اند "است کھ بعضاسا ختمانھا وخیابان ھای خالی ازمدینھ السادات مملو 

در جدید ھر ش. دولت مصر یک کنسرسیوم  امریکائی رابرای تھیھ طرح شھرجدید سادات سیتی انتخاب نمود 14–05- 76واشنگتون  -*

.اھد داشت کیلومتری قا ھره در محور قاھره اسکندریھ قرار خو100فاصلھ 

.السادات  با بلوکھای ساختمانی خالی ونیمھ تمام مدینھ

کیلومتری جنوب 15متفاوت با مدینھ السادات  شھرکی است در "نظرموقعیت کامالاز موردی دیگر، 

زمینھ 2000ھنگامیکھ در سال . قراردارد غربی قاھره ، برخالف مدینھ السادات بسیارنزدیک بھ شھرقاھره 



قاھره ، با ساخت وساز ، بعلت نزدیکی بھ شھران فراھم شد اسکان طبقات مرفع درمایھ گذاری وبرای سر

مجلل وگران قیمت ساده بسرعت ساخت ویالھای بسیار" در کنار بلوکھای مسکونی نسبتا.  وسیعی مواجھ شد 

برای بانان خصوصی مواظبت میکنند، ھنگانھاند درپارکھای مسکونی کھ ازمحصور شده با دیوارھای بل

ونھ فراھم اوردن ھمھ گشھرعالوه برین ادر. ، اغاز شد ساکن قاھره فاده و سکونت ثروتمند ترین اقشارتاس

شگاه دانشگاه المانی ویا دان،بین المللی نظیریدانشگاھھای خصوص، ، مدارس تسھیالت سکونتی وشھری 

ه ، نیزساختھ شدیافتھ اند استقرارھمگی درمرکزشھرحول میدان بزرگی بنام التحریرکھ امریکائی قاھره ، 

.ند ا

ثروتمندی کھ برای سکنی اقشاریالتھاکنون با تس، بشدت کم جاذبھ بود"سابقاکھمورد بحثاقماریرشھ

.شدششم اکتبراحداث بنام شھر1979این شھردرسال. است ھم شده با رونق زایدالوصفی روبروان فرادر

بتدریج  در. کیلومترفاصلھ دارد 15ھم حدود ه زھرم جیباقرارگرفتھره قاھینزدیکدرعالوه بھ اینکھ 

.ضروری شھری احداث شدند ی تجاری ، مساجد وسینما ھا وسایرتاسیسات واحدھامرکزاین شھر

بھ این شھر یمحل کسب کوچکنمودندایرمحمود عبد الجمال حدود چھارسال است کھ از قاھره برای 

ین اان ، اکنون دراین شھرمقرون بھ صرفھ است ، عالوه برکسب وکار: میگوید ، ستنقل مکان نموده ا

ھم در بنزو  ودایملر. ام.بھمینطورشرکتھای بزرگی چون . ت زیبا اسشھر برای زندگی کردن ھم بسیار

. داث نمایند حاین شھر اد کارخانھ ھای مونتاژ اتومبیل درنظر دارن

ردیفی ساز  یک خانھ شیک شھرششم اکتبردرآ لمانی با خانواده اش درامھ نگار ھوف  ، روزنوگرکرنلیا 

اینجا اثری از شلوغی : خانم  وگرھوف  میگوید .نامیده شده زندگی میکند ،سرزمین رویا، محلھ ایکھ ، در

اھمھ از ن وکودکانم میتوانند بدواینجا ارام وبا ھوای پاک است ،. ، سروصدا وکثافت قاھره دیده نمیشود

. بان جلوی منزل بازی کنند یاختصادف با اتوموبیل در

رھای جدید وبخشھای نوسازی شھ: استاد برنامھ ریزی شھری دانشگاه قاھره معتقد است طارق وفیق  

ء شھرھای جدید  ھمھ. خواھند داشتراقاھره نزدیک باشند بخت توسعھ ورونقشده درصورتیکھ بھ شھر



ھمواره با مشکالت .قاھره بنا شده اند  ران جمال عبداناصرتاکنون درفاصلھ دورازشھرومحلھ ھائی کھ ازدو

. انھا مواجھ اند ھ عدم رغبت مردم بھ سکونت درعدیده وخاص

اکتبر قاھره 16مت در حال اتمام در شھر گرانقی"نسبتابنای مسکونی

اکتبر 6نمونھ ای ازویالھای شھرک اعیان نشین  

)م ! دوتصویربسیار محسوس وقابل تامل استدرھرشھرتھرانشمالاقشار مرفھتشابھ سلیقھ نوکیسھ ھای مصری با(



برنامھ ریزی شده پایتخت را لغونمود؟چگونھ دولت بطورغیرمترقبھ انتقالء 

ریم لیال  : از2007االھـــــــــــــــرام  دسامبر 

قاھره شھر شلوغ وافسرده

: پایتخت اعالن نمود ھ انتقال صفوت الشریف ، رئیس مجلس شورا در رابطھ باتصمیم دولت ب" اخیرا

بھ 2007ھفدھم نوامبر الشریف در.  منتفی است "با توجھ بھ دستوراخیررئیس جمھورچنین اقدامی فعال

احمد نظیف نخست وزیرنامھ ای دریافت داشتھ بود کھ مطابق با ان کلیھ ادارات مھم   :  خبرنگاران گفت 

ولی رئیس جمھور .  میبایست بھ پایتخت جدید انتقال میافتند وزارت خانھ ھا  ، مجلس وادارات وابستھ بھ ان 

برنامھ ای بھ بھ اسمائیلیھ داشت ، بھ اطالع رسانھ ھا رساند کھ چنین " اخیراکھسفریحسنی مبارک در

بھتر است امکانات اختصاص داده شده را صرف . بھ ھیچ وجھ قابل اجرا نیست " دارد وفعالبیلیونھا لیره نیاز

. ی کنیم رفاه عموم

، ) حزب حاکم ( حزب دمکرات ملی سال گذشتھ ، درتخت سیاسی کشور بھ شھرجدید ، پیشنھاد انتقال پای

طارق طلعت مصطفی  ، رئیس کمیتھ مسکن وبرنامھ ریزی اعالم کرد .  بھ بحث گزارده  وتصویب شده بود 



. ھ پایتخت جدید ، مشغول بوده است وبرنامھ ریزی انتقال بین ماه است کھ بھ مطالعھ کمیتھ مذکور چند

میخواھیم  : اومیگوید. ھا شرکت داشتھ اند جامعھ شناسان وکارشناسان دیگرنیزدراین بحث اقتصاد دانان ،

. محدود نبود رد پیشنھاد فقط بھ مکان یابی شھراواضافھ ک. انتقال دھیم پایتخت را مبتنی بردید گاھی جدید 

انتقال چنین برنامھ . نظر بوده است درقاھره نیزز انجملھ تمرکزھمھ اموردرابلکھ جنبھ ھای سیاسی ا ن ،

جدید بھ اداره کشوربھ شھرمربوطدولتی وامورموسسات ھمھء ادارات 2050تا سال ، ود کھریزی شده ب

اند کھ  سرزمین مصر ساکنمیلیونی مصردر بخشی از73از جمعیت 95: %مصطفی میگوید. انتقال یابد 

. این دو سھ دھھ گذشتھ افزایش بسیاری داشتھ است  جمعیت قاھره در. مساحت ان را در برمیگیرد 5%فقط 

. رسیده است 2005در سال ملیون نفر20بھ 1975ون در سال میلی4/6از 

میلیون 15تا 12مجاز کھ غیرمحلھ 1221وجامعھ شھری نشان میدھد کھ  آخرین امار وزارت مسکن

قاھره بصورت مرکز اصلی : اواضافھ میکند . انھا سکونت دارند ، در این منطقھ شھری وجود دارد نفر در 

مشابھ یوضعیت. مرکزسیاسی واداری کشورخواھد بود"جدید منحصراشھر. ی خواھد ماند اقتصادی کشور باق

.واشنگتن دی سی ونیویورک

. ھای متعددی مطرح شده بودند برای مکانی جدید سا، بصورت پایتخت اداری سیپیشنھاد انتقال پایتخت 

اکتبر کھ 6کزدیگری نظیر شھر جدید  رم.کھ با قاھره فاصلھ چندانی نداردالمنیال الجدیدا شھر: انجملھ  از

ولی . شھرھای دیگری چون اسکندریھ وپرت سعید ھم مطرح بوده اند در جوارقاھره قراردارد ، ھمینطور

است ، انتخاب مطلوب خورداربرخوبی نیزی امکانات ارتباطکھ بسیار بھ قاھره نزدیک وازیداالمنیال الجد

.برخوردار است نیز، چون از امکانات حمل ونقل متنوع تریتری است 

صرف این انتقال بھتراز: "  معتقد است محسن ظھران استاد برنامھ ریزی شھری دانشگاه اسکندریھ  ،

کھ . گ راه ، پل ووتونل ھاست حداث وگسترش تاسیسات وساختارھای جدید نظیر بزرمیلیونھا لیره برای ا

بھ بعد تاکید در 1970از سال .  حال ھمھ انھا ، راه حلھای موقت در مقابل مسائل پیش روی قاھره اند بھر

ما  ا.روان تر کردن جابجائی وترافیک شھر بود برایتوسعھ ساختار ھای شھری ، ساخت پل وتونل ھا 

بیابان ھای بین قاھره ردھ کسادات سیتی نخست . انور سادات ایده ایجاد پایتخت جدید را مطرح نمود 



بھمین سبب این شھر توسط .واسکندریھ قرار دارد ، بعنوان پایتخت سیاسی اداری جدید در نظر گرفتھ شد 

ان کھ میپنداشتند تحقق نیافت ، اما رویای بزر گشان انچن. خطوط ریلی با قاھره در ارتباط قرار گرفت 

: ظھران معتقد است . امده است ء  رھا شده در بیابان دروسادات سیتی ھم اکنون بصورت شھر جدید

طول کھ دراوبھ این مسئلھ ھم اشاره میکند . متربا قاھره فاصلھ داشتھ باشد کیلو250نباید بیش پایتخت جدید 

.جابجا شده است بیش ازھفده بارمصر میان اسوان واسکندریھتاریخ پایتخت 

بنای 554بیمارستان  ،480مدرسھ ،  3616درقاھره بزرگ :  قاھره عبد العظیم وزیر بگفتھ شھردار

بیلیون 6/9بھ نزدیک 2000-1997دولت بین سالھای . ھتل قرار دارد 82تاریخی وجھانگردی و ھمینطور 

بیلیون لیره جھت بھبود زیرساختھا وسایر تاسیسات ھزینھ 11ھ نزدیک ب2007تا2002لیره وبرای سالھای 

.نموده است 

ما باید خدمات وادارات محل را بھ خارج از پایتخت : صالح حجاب  یک مشاور معماری  معتقد است 

شھر نقش ھمینطور بسیاری از امکاناتی کھ بھ . انتقال دھیم ، تا بتوانیم انچھ در قاھره میماند را نجات دھیم 

بعقیده .  ما باید تمرکز زدائی بیشتری را انجام دھیم . پایتختی میدھد ، حتی االمکان از مرکز دور کنیم 

با میلیون ھا ومقامات محلی باید بوروکراسی را محدود نموده ، تا با این ھمھ رفت وامد شھری :  حجاب 

.لیھ طراحی شده  است وسیلھ نقھزار500این شھر برای فقط . مواجھ نباشیم رو، خود

استاد معماری وبرنامھ ریزی شھری در دانشگاه عین الشمس نگرانی ھای دیگری را عبدالعزیزعطیھ 

نتیجھ " ساخت شھر جدید  ھمواره ھزینھ ھای زیادی راببار میاورد ونھایتا:  اومعتقد است . مطرح میکند 

در صد جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی میکنند 20باستناد امارگیری ھای اخیر.  د نعملی محسوسی ندار

نظر رئیس جمھور کھ معتقد بھ عاطیھ  با.حد خط فقر است زندگیشان درسطحدر صد بعدی ھم20و

در جھت از میان " صرف نظر کردن از ایده انتقال پایتخت است ، بشرطی کھ ھزینھ ھای مربوطھ واقعا

امکانات محدودمان ،بسیار عملی تر ومفیدتر خواھد بود. فق  است موا" بردن فقر بکار گرفتھ شود ، کامال

بھ احدات  " در پروژھای شھرجدید ھزینھ کنیم کھ نھایتارایم ، تا اینکھ انھائرا صرف از میان بردن فقر نما

.د نشھرھای خالی از سکنھ در بیابان بیانجام



1388خرداد  مھدی کاظمی  بیدھندی گرداورنده مطالب   

.بعدیادامھ در بخش 


