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بخش وسعه درتتدوين يک راھبرد ھدايت  رابطه با ضرورتدر: به انچه تاکنون مطرح گرديد  با توجه     

گذرازان  ،است که » حدی«واقع تعيين درپی ميگيريم ،  اين استراتژیتدوين در ، مھم ترين ھدفی کهشھری

اين دراثر جريان قرارداده ،با روند ھای در تقابلا درويا ناديده گرفتن ان برنامه ريزی ھا ی مورد بحث ر

.  خواھد نمود با بن بست ھای متنوعی مواجه را -برنامه ريزی وسياست گزاری ھا  –انھاتقابل بتدريج 

تقرارھا استمرکزجمعيت وامکانات و جابجائیبا  : ايکهشھرنشينی روند : انجمله ، ازجاری روندھای 

  ، قطبی شدنحاشيه نشينی  وتشديد گسترشباھمچنين  ،بوده مرکزروبرودربويژه درک;نشھرھا 

polarization ی، جدانشين  segregationپاره گی  جامعه شھری وچندfragmentation   فضای

با اين روند ھا به اجرا در ايد  قيممست تقابلگيری واتخاذ سياستی که در ونه ھدفھرگ. شھری  ھمراه است 

در نتيجه ، حاصل چنين سياست  .د داشت نراه بجائی نبرده وتوفيق چندانی نخواھ در شرايط کنونی، ،

با تدوين يک استراژی ھدايت  ، که اين باوريمبر .گزاری ھا ات;ف امکانت وافزايش مشک;ت خواھد بود 

ھمه در جود ، ميتوانوضع مو ءيه ويژگيھای ساختاریکللحاظ مبتنی بر،  بخش شھری کشوردر توسعه

گيری تقابل مورد بحث  مانع شکلحتی اQمکان ، را مشخص نموده  فوق الذکر ءحدزمينه ھای مورد بحث 

ازتوسعه و گسترش فيزيکی ک;ن بجای جلوگيری ، " ی فوق فرضاژاستراتاگر در: بعنوان مثال  .د يگرد

ن جريابا روندھای در" وگيری ايکه مشخصاجلبيش ازحد است ،  که گسترش ان استدQلاين با، شھر

ھدف را تقويت جايگاه ويا استاتوت ک;ن شھر که بواقع نقش ميباشد ، تقابل در"شرايط کنونی جامعه کام;در

بجای  جريانھم با روند ھای در اينصورت ،در.   ی توسعه را ايفا ميکند ، قراردھيملنيروی محرکه اص

در  ، يعنی تعديل مشک;ت وتنگناھاوضع موجودنيازھای گرفته وھم پاسخگوی قرار» عامل ت «در» تقابل«

که ، تمرکز که  یمشک;ت ومعض;تين زمينه اين نيست که درامان  البته قصد .خواھيم بود، اين عرصه 

 ، کهويا اينکه چنين نتيجه گيری شود  ناديده گرفته را موجب ميشود ، خود معلول توسعه نيافتگی است

ء باتوجه وبررسی واقع گرايانه : که بلکه براين باوريم   ! تمرکز ترجيح ميدھيمغيرماستقرار تمرکز را بر



ويژگيھای ساختاری اين مرحله از توسعه ، در خواھيم يافت در شرايط موجود ، اقدامات دستوری وسلبی 

روند توسعه مانع واخت;ل درباعث ايجاد چون درعملد ، نکه بقصد رفع ويا تعديل تمرکز انجام ميشو

تصميم  :مثال بعنوان  !؟ ، موجب تشديد ان خواھند شدگردند ، بجای رفع ويا تعديل تمرکزميعمومی کشور

 ، اياقطعی باشد  اگرتھران بصورتی که طرح جامع انرا ھدف قرارداده ، ھرشگسترش ک;ن جلوگيری از به

اکنون  گسترش ان خواھد افزود ؟ ريا اينکه ب؟ نمود تعديل خواھد احاشيه نشينی رمعض;تی ھمچون  بفرض

ع;وه بران  ،را بپذيريم امری قطعی است  دراين حالت ، که اينده ،در افزايش حاشيه نشينیتشديد  اگر

يف طرح اجزئی از وظ ، حداقل درحدی که تحوQت بعدی ک;ن شھررامشروط مينمايد ، آپرداختن به انر

 ، برخ;ف انتظارميشوندبرعواملی که موجب تمرکز :ميتوان گفت  اطمينان بادراينصورت ، دانيم بجامع 

، ميتوان ادله بسياری را بگونه ای توام با تناقض " ء ظاھراجھت اثبات اين ادعای !افزوده خواھد شد  مان

گی ، يعنی تاخير دتشديد حاشيه نشينی يعنی تشديد عقب مان  :بدين صورت که . عينی ومشخص شاھد اورد 

انتگراسيون اجتماعی ، يعنی تشديد قطبی شدن جامعه شھری ، يعنی افزايش فوق ذخيره نيروی کار، رد

  ؟!تشديد تمرکزتداوم عقب ماندگی ودر نتيجه  دور باطل يعنی اينو ، يعنی تاخير درافزايش بازدھی کار

شھر موجب ک;نرش جلوگيری ازگست چگونهتوان مطرح نمود که موارد مختلفی را ميالبته در اين زمينه 

 پديده ھای ديگریيا  بصورت گسترش حاشيه نشينی وان  درمنطقه ک;ن شھریالبته  ،تشديد تمرکز

منطقه ک;ن شھری ، موجب بقا وروند روبه افزايش حاشيه نشينی در.  شد  خواھد،  وغيرجدانشينی ورينظ

اندگی سيستم وشبکه شھرھا ضعف وعقب م ءتداومامدن عوارضی ميشود که مجموعه انرا ميتوان  بوجود

  . ساختاری اندو دانست  نسبی يتبوتشديد ناپايداری ويا عدم تث

   

   توسعه وتقويت روابط درون وميان مناطق ک�نشھری      

 ،بعلت بقای عقب مانگی در وضعيت ھای توسعه نيافته  ، منطقه ک;ن شھریتشديد تمرکز در که انجااز     

 ، عوارض پيش گفته خواھد بودايرری ودرنتيجه ناپايداری استقرارھاو سبا تداوم ضعف ساختاف دامتر

  . ابعاد متنوع گرايش به تمرکز را بيشترمورد توجه وتامل قرار دھيم  ، بارديگر، ضروری است



را مطرح نموديم با پوزش  مطالبیتمرکز ھمانگونه دربخشھای قبلی در رابطه باعوامل شکل دھنده     

علتھای متنوع ومتفاوتی  دارایتمرکزجمعيت وامکانات دريک کشور م;حظه شد که:  مطالبمجدد ازتکرار

اين زمينه را بخود مشغول ست ذھن صاحب نظران واھل پژوھش درسالھامسئله اين : انچنانکه  .است 

پرداختن به اين مسئله ، خاصه در ميان صاحب نظران کشورھای در حال توسعه ويا  وسعت. داشته است 

ميکردند   ان واھل پژوھش اروپائی وامريکائی  که درباره پديده توسعه نيافتگی مطالعه وپژوھشصاحبنظر

اين زمينه عنوان شدند نظريه وبرداشت ھا متنوعی در. يافت به بعد افزايش چشگيری ، ازدھه پنجاه مي;دی 

ان شيوه توليدی که صاحب نظران انرا حاصل طبيعی انکشاف سرمايه داری بعنوازھمان سالھا بسياری از: 

صاحب نظرانی که بمطالعه توسعه نيافتگی . ذاتی ان است ميدانستند  وتشديد تناقضات رشد ناموزون

بصورت جزئی از انرا  ويا . عنوان نمودندسرمايه داری  ءگاه انرا حاصل انکشاف پيرامونی ،ميپرداختند 

 دانستندوفروپاشی ھا مي ھمه معض;ت تعلرا رکزديگرتم برخی.  ميکردندتوسعه ء توسعه نيافتگی مطرح 

در امر تحقق توسعه تمرکز درحاليکه توسعه گراھای دھه ھفتاد خواھان استفاده از پويائی بوجود امده   .

کنندگان عرضه  .مرحله توسعه نيافتگی ضروری ميدانستند ازتمرکز را تاحدی برای گذر بگونه ايکه ؛ شدند

ھرکدام درواقع . امدند ، نظريات ديگری داشتند  ھفتاد مي;دی به ميدان اواسط دھهايده توسعه پايدار که از

چگونگی اين مقوQت را  . مينمودندبرجسته  را اين زمينهدر ھااين نظريات وتبيين ھا بخشی ازواقعيتاز

 "کاظمی . ، م شھرنشينی وشھرسازی در ايران بخش اول" جمله ، درنوشته ھای پيشين وازخ;صه دربطور

  :  مطرح نموديم  پيش تر

دررابطه با پديده تمرکز جمعيت وامکانات بارديگرمطرح شود ، اين  ،  انچه ضروری است " . . .         

برداشت ما اين نيست که ، پس از دوران گذار، تمرکز جمعيت وامکانات در مراکز شھری : مھم استکه 

بلکه معتقديم در صورت تحقق توسعه .  ثبيت ميشوند ت" واستقرارھای شھری کام2. بزرگ به پايان ميرسد 

  ، با ان مواجه ايم" انھم مبتنی بر تبينی که قب2 از توسعه مطرح گرديد ؛  گرايش به  تمرکزی که فع2 

تمرکزی که ذاتی توسعه نيافتگی است ، تمرکزی که ناشی از وضعيت ھای اضطراری وکاستی ھای مربوط  

اما روندھای تمرکز دھنده بعلل ديگری که دراينده .  ويا حداقل تعديل  خواھد گشت  به ان است از ميان رفته 



اين روند ھای . جامعه با ان روبرو خواھد شد  ، ھمواره  پس از گذر ازاين مرحله ھم  ،  مطرح خواھند بود 

که  ميتوان تمرکزی . تمرکز دھنده ھم اکنون در کشورھای پيشرفته سرمايه داری در حال شکل گيری است 

انرا از يک سو ناشی ازپيچيده ترشدن روز افزون ، روابط درون وميان سيستم وجزء سيستم ھای اقتصادی ، 

 اجتماعی ، سياسی اين جوامع وازسوی ديگر انچه درغرب تحت عنوان فريبنده عق2ئی نمودن  پروسه توليد  

ھره کشی بيشتر از و ب فرد يسمال موثر تر  ُکه انھم درواقع چيزی نيست مگر اعم.    مطرح ميشود ، دانست 

  جز برده داری مدرن وچپاول رحال ھمه گير شدن است که ، انرا، که درشرايط کنونی چنان د نيروی کار

  .ھمگانی  ، نميتوان دانست   

تمرکزوتراکمی :   مانند .  بدين صورت تمرکز واستقرارھای فضائی جديدی در حال شکل گيری است         

 باريکه ء  موز مانندی  که از منطقه صنعتی حول لندن» موز آبی « ه ھم اکنون در منطقه معروف به  ک

شروع شده وبا در برگرفتن شمال فرانسه ، ھلند ،  بلژيک ناحيه رور آ لمان  وسوئيس تا مي2ن در شمال 

ھم اکنون در کشور " ، فرضا نمونه جالب ديگری که دراين مورد ميتوان مطرح نمود. ايتاليا ادامه مييابد  

ھمانطور که ميدانيم ، کشور سوئيس  کشوری است که ازحيث توزيع امکانات .  سوئيس در حال تحقق است 

بگونه ايکه . يکی از نمونه ھای منحصر بفرد در سطح جھان باشد " ودسترسی ھا در فضای ملی اش احتما_

. يرتسھي2ت ،  کام2 در قلمرو ملی توزيع شده است  ھمه امکانات ارتباطاتی ، ساختاری وزيرساختی و سا

ھمينطور اين توزيع فضائی بکمک برنامه ريزی سرزمينی که در سالھای ده شصت  سده گذشته باجرا در 

مبتنی بر اين برنامه ريزی سرزمينی وسياست ھای تقويت استقرارھای  شھری .  امد ،  تصحيح وتقويت شد 

اما با وجود ھمهء اين .  يه گزاری وسيعی در اين چھار دھه گذشته انجام شدند  ، سرماآلپ  وروستائی نواحی

برنامه ريزی وسرمايه گزاری ھا وھمچنين وجود ھمهء تسھي2ت در اين نواحی ،  منطقه ک2ن شھری 

انچنانکه  ، صاحب نظران سوئيسی ھم  .جمعيت وامکانت اين نواحی است  زوريخ ھم اکنون  در حال جذب 

ھد ررفته ، توصيف   را سرمايه گذاريھا وبرنامه ريزی ھائی که تاکنون در اين مناطق  انجام شده اکنون

مواجه است ،  نه مشک2ت )  درصد 4/0حدود  (لی که اين کشورنه با رشد جمعيت انھم در حا !ميکنند 

قتصادی وضعش در  زمينه ا" فرضا. ساختاری اقتصادی اجتماعی سياسی جوامع نظير جامعه ما را دارد 



درمقابل ! است  در صد 3بگونه ايست که  ميزان بيکاری اش طی پنجاه سال گذشته  بندرت بيش از

  .نبوده است  در صد 10کشورالمان ھمسا يه ان سالھا است که درصد بيکاری واقعی اش کمتر از 

ھای » اضطرار« نرا  ميتوان علت ا" با تمرکزی مواجه است که عمتدا" اما ، جامعه شھری ما فع2       

    مھاجر بعلت شرايط  اضطراری.  ناشی از توسعه نيافتگی ، يعنی بيکاری ، تھيدستی ، نابرابری  دانست  

بنگاه ھا به علت ضعف . روانه شھرھای بزرگ ميشود ) بيکاری ونداشتن امکانت جھت تامين زندگی اش ( 

البته ، بايد اين واقعيت مھم را در . ھای جمعيتی اند  ھمه جانبه شان خواھان استقرار ھرچه نزديکتر به تجمح

" اصو_:  در نظر داشت که  ) خاصه صنعت(مورد بنگاھھای توليدی ويا ساير فعاليت ھای اقتصاد شھری 

  ،امروزه حتی درسطح کشورھای سرمايه داری توسعه يافته با وجود توانائی  بنگاھای اقتصادی  ديگر

خاصه در مورد . تبعيت نميکنند  ، چند ان از تئوری ھای مکان يابی متعارفھای استقرارصنعتی  گرايش

ضرورت  صنعت ھرزمان بيشتر خودرا ، از:  "  . .  .معتقد است    ، ھمانطور که  مانوئل کاستل. صنعت 

 مقابل  در . ھای استقرار فضائی حساب شده  در رابطه با مواد اوليه ، بازارھای تخصصی  ، رھا مينمايد 

بيشتر به نزديکی به شھرھا ،  يا سھولت به در اختيار داشتن نيروی کارتخصصی وامکانات تکنيکی توليد 

در نتيجه امروزه صنعت بيش از ھر چيز گرايش روز افزون به ادغام در سيستم . صنعتی  ، وابسته ميشود 

در مکان يابی ھا ی " که سابقانزديکی به مواد اوليه ويا زيرساختھا ومانند انھا " شھری دارد  ،  تافرضا

  . . . . "صنعتی تعيين کننده بودند 

  وگرايشبطه باوضع موجود جامعه شھری کشورراکه در ويژگيھا وجوانب مختلفیه بنابراين وباتوجه ب       

  گيری سمت استراتژی ايکه تدوينضرورت  ،بيان شد   در بخش ھای پيشين اين سايت ، ھای واقعی ان

بعنوان اولين گام اساسی در جھت  يت جايگاه  ک2نشھرھا درشبکه وسيستم شھرھای کشورباشد ،اصلی ان تقو

محرز " کام2فراھم اوردن شرايط برای توسعه  ھم اھنگ  بخش شھری با روند توسعه عمومی  کشور ، 

 -ی ئفضا سياسی وفيزيکی ،اقتصادی، اجتماعی  - تقويت جايگاھی که مبتنی برتوسعه ھمه جانبه . ميگردد 

شبکه شھرھا :  موجب خواھد شد ، باشد منطقه ک2ن شھری شاندر ، روابط متقابل درون وميان ک2ن شھرھا



حداکثر کمک "متقاب2، شود بيشتر وضمن اينکه امکان توسعه اش درھمه زمينه ھا ھمراه شدهتوسعه  با روند

   .اورد  فراھم  را عمومی کشور تسريع توسعه جھت  وزمينه سازی

 نی سرعت بخشيدن به رشد ونياز اصلی کشور در شرايط کنو ، بدون ھيچ شک وترديدی ، انجائی که از     

ات2ف  بيراھه رفتن ھا ،ی که شده شرايطی فراھم شود که ازست به ھرنحويميبا .ھمه زمينه ھاست توسعه در

حو_ت شھری به ان مبت2 ھای ھدايت تتاحدزيادی برنامه ريزی درزمينه  ، که امروزه فرصتھا وامکانات

برنامه ريزی وسياست گزاری ھای جاری ، درزمينه ھای  در شرايط کنونی . ه شودتاحد امکان کاست است ، 

ھای جديد بگونه ای غير قابل احداث شھر" ازطرحھای جامع گرفته تا فرضابه بخش شھری کشور  مربوط

ھا  اقضنت موارد مختلف اين ،اين سايت ن درتاکنو. رفتن ھای گسترده است وبيراھه ھای تناقضتصوردچار

  . وسياست گزاری ھای ناموفق واغلب مسئله ساز را مطرح نموده ايم 

 شھری ، منطقه ای و :زمينه برنامه ريزی ھای فضائی در شرايط کنونی چه در ، اين استکه واقعيت         

 وھمخوانی محتوای برنامه ريزی ھنگیھم ا ،شاھدوچه ساير برنامه ريزی ھای مربوط به توسعه  زمينی سر

يا ھم اھنگی  ھمخوانی .  نبوده ايم  ديگر باشند ، مکمل  بخشھای مختلف در ھاسياست گزاريبگونه ای که  ھا

برنامه ريزی ھا چون توجھشان به وضع . ديکته شده ودستوری است  مانھ،   سطحی بسيار صوری و ،  ھا

  به راحتی به کليشه کردن اين يا ان الگوی وارداتی سوق داده ،اردموجود وويژگيھای ان عمق چندانی ند

اين ھمواره سعی شده ازطريق  .پيش گسترش ميابد توھمات بيش ازه  ب توسل" مرتباعلت به ھمين  . ميشوند

بصورتی صوری ودستوری برنامه ھا در بخشھا وسطوح مختلف  ، وان دستورالعمل ، تصويب نامه وغير يا

  بيگانه ، ذکورھای مبدون اينکه تفاوت وتناقض در برداشت برنامه انھم .  باشنديکديگر  اوھماھنگ ب تابع

. شده باشدودرموردانھا نقد وتامل کافی انجام  گرفتهدر نظررا ، بودن انھا باويژگيھای ساختاری وضع موجود

سند چشم گير  پیتابع وارائه ادله قابل پذيرش ،  بفرض صوری وبدون "را بگونه ای کام2 طرح" فرضا

 ھم  مورد بحث و فرضی طرح ء بخش عمده  درواقعيت  ھم  که ، انھم درحالی ند ، نمعرفی ميک انداز

 !  تشکيل ميدھند که ھيچگاه عملی نخواھند شد ھمات وارزوھای بزرگی تورا مشتی  سندچشم انداز



داوم سياست گزاری ازمون م عمل بصورتواقع ودری پيشنھادی درژيد استراتدھمانگونه که مطرح گر      

ھا، مقو_ت  پديده يک جريان پژوھشی ھمه جانبه درجھت خصلت يابی مداوماز وبھره مندی ھا براساس تکيه

  اهگجاي مراحل اوليه با محوريت تقويت ساختاریدر .خواھد بود،بخش شھری کشوردر جريانو روند ھای در

اقداماتی . پرداخت   نمودن سياست گزاری ھا خواھد متشکل ازانھا به ھماھنگ ک2ن شھرھا وشبکه وسيستم

قابل پيگيری ھستند  شامل برنامه وسياست گزاری ھا ھستند  اين راھبرد که در مراحل نخست وگامھای اوليه

ميان برداشتن موانع و از طريقاز : نخست ، ساختاری ک2ن شھرھا وتثبيت تقويت: ھدفشان " که مشخصا

 ووقفه را ھم اکنون دچار اشکال يان مناطق ک2نشھریمروابط درون وء  توسعه دخالت ھای نابجائی استکه 

زمينه برای اغاز  بتدريج  ، انای است که در صورت توفيق نسبی دراين مرحله در واقع مرحله  .نموده اند 

، انھم با در نظر داشتن ھمه ء  توسعهنمودن استقرارھا وپايدار تر برنامه ھای بعدی درجھت چيدمان عق2ئی

  .  شدخواھد فراھم  ، در شبکه شھرھای کشورويژگيھای وضع موجود 

ميان  و بط  دروناتقويت متقابل رو  يش ازھرچيز،پ  ھدف ،ويا مرحله اول   گام نخستاگر بنا براين ،        

  ميتوانبا اطمينان رائه ادله بيشتربدون لزوم ا" قعااينصورت وادر. باشد درابعاد مختلف  ک2ن شھری ءمنطقه

عمومی  توسعه« ھمخوان با ،نخست ک2ن شھرھای کشور ، ت توسعه شبکه وسيستمسمت وسوی ھداي:  گفت

  تعاملبا روند توسعه در ھم يا اينکه چنين راھبردی.  تروسريعتران خواھد بود سھل خدمت تحققودر »کشور

   .خواھد بود  ، ودر نتيجه توھمات ناشی از پيگيری انھا ، رداتیپذيری از الگوھای وااست وھم فارغ از تاثير

  

  
  گامھای نخست           

با محوريت برداشتھا دروحدت وواقع سعی درايجادھماھنگی درگامھای نخست اين راھبرد          

عاد بگونه ای مشخص ومستدل باتوجه به کليه ابکشور توسعه نيازھایضرورياتی استکه مطالبات جمعی و

مشخص شدن قلمرودخالت ھا وسياست گزاريھای  با ، بنابراين.  ، مطرح مينمايد وويژگيھای وضع موجود

ميبايد . ک;ن شھرھا خواھد بود   - در مرحله کنونی  -"ع; ف  احل نخستين که تقويت شبکه وسيستمرم

  چگونگی اقدامات بعدی " تا به اين حد دامن زد که مرتبا  بحث را، ھمانگونه که در بخش قبلی مطرح شد 



 ويا چه ميتوان کرد چه بايد کرد ؟ وچه نبايد کرد ؟ بھمين روال چه چيزھا واقداماتی قابل تحقق اند:  يعنی 

چه بايد ،  بعنوان مثال  .، مشخص شود   ؟ وچه اقداماتی در واقع توھم بوده انھا را نميتوان تحقق بخشيد

درشرايط کنونی در برنامه : انجام شوند  بايدد که در شرايط کنونی مواردی را شامل ميشون" عمدتا، کردھا 

يد کل بخش شھری اريزی شھری بعلت نا پايداری ھای وسيع در استقرارھا وشدت جابجائی ھای جمعيتی ب

يا .  بايد مبنی کليه مطالعات ودياگنوستيک ھا توجه ھمه جانبه به ويژگيھای وضع موجود باشد. را يکجا ديد

اقداماتی  : اين زمينه قابل طرح اندمسائلی که در عمده ترين: بايد گفت  ، چه نبايد کردان ،مورد راينکه د

ی وارداتی وشيفتگی نسبت به انھا است که بدون توجه به وضع موجود وتعميق پژوھشھا با کليشه الگوھا

قعی در جھت پاسخگوئی به باره انچه قابل تحقق اند در واقع دخالت ھائيست که بگونه وادر. انجام ميشوند 

خواسته : انچه رانميتوان تحقق بخشيد . توسعه انجام ميشوند ودرنھايت تسھيل درامرمطالبات مردم ودرواقع 

ھای مبتنی برتوھم وبدون توجه ھمه جانبه به مشروط کننده ھای روندھا جاری اند ، خواستھائی که 

ھا حالی که جابجائی انھم در جمعيتی برای ک;ن شھر،تعيين سقف : مانند . بانيازھای واقعی درتقابل اند 

گسترش ھدايت شده ک;ن ويا ايجادحريم وجلوگيری از.  ت دران ويا حول ان در جريان اسبسوی استقرار

  .  نقاط شھری منطقه ک;نشھری ان   شدنشھر وانتگره 

است دستگاه ھمدت ترش ک;ن شھرھا که سگاز راھبرد پيشنھادی بجای جلوگيریدراينصورت ،       

.    است  داده  انراھدف قرار در واقع بدون نتيجه ، اجرائی ، البته با ص;ح ديد برخی ازمشاورين اش

ونه اينده ايکه برخی مبتنی  ، با توجه به شرايط وضع موجود واينده ای که درپيش است:  که يم براين باور

ء ک;ن روابط متقابل درون وميان منطقه ک;نشھریبايد درشرايط کنونی تقويت   ،برتوھمات تصور ميکنند 

    .اين راھبرد ھماھنگ نمود  ريزی وسياست گزاری ھا را با ه اولويت قرار داده وبرنامدر  را شھرھای

بسياری از کارشناسان ودست اندر کاران ما ،  : که را يا داوری نمود مدر اينجا بار ديگر ميتوان اين مھ  

درشرايط کنونی  : اين است کهبرما باور اما. طرح امايش سرزمين ميدانند  را پاسخ ھمهء اين مشک;ت

  وعق;ئی وھدايت ھای منظبط نچيدمان ، ييتع ھدف ان زمين به شيوه متعارف کهرطرح امايش س

تقابل قرار گرفته وبھمين دربا روندھای موجود وگرايشھای انھا ،  سطح کل قلمرو ملی باشد دراستقرارھا 



اين موضوع  .  خواھد شد تبديل وغير قابل اجرا عت به مشتی ائين نامه ومصوبات دست وپاگيرسبب بسر

اين از.  ودرمورد ان تامل بسيارنمود  ، جدی گرفته شودميبايد بسيار به باور ما ، مھمترين واقعيتی است که

شبکه ک;ن شھرھای را توجه ھرچه بيشتر به  دراين مرحله ازتوسعهاولويت  پيشنھادی دگذشته در راھبر

اين تاکيد . شبکه شھرھای کشور است  –البته جزءاصلی  –خود جزئی  شبکه وسيستمی که . کشور ميدانيم

مطرح " بدQيل متعددی که قب; ويا ھمهء مراتب شھری کل شبکه شھرھا" دودليل عمده دارد يکی اينکه فع;

پويائی ورونق بخش  اينکه ، وديگر. د نميباش مورد بحثطرح امايش اماده پذيرش ھنجارھای  ، ندشد

 ک;ن شھرھانقش افرينی در گرايش شديد به "عمدتا ، رضيعنی در شرايط حا، " فع; ھم ،شھری کشور باز

   .دارد  راشھری کوچکتر ونه در مراتب 

  

   راھبرد ھدايت توسعه بخش شھری و برنامه ريزی وسياست گزاری ھای جاری         

برموارد مختلف  دوباره ، جوانب مختلف راھبرد پيشنھادی ميتوان مروریازمون ت اکنون جھ          

    .داشت کشور ، جاری در شھری برنامه ريزی ھای 

  -  حال بھرعلت –بخش شھری کشور به چون برنامه ريزی ھای مربوط :  براين باوريم که          

کننده وضع موجود ويا اين مرحله از توسعه  توجه چندانی به ويژگيھای ساختاری وعوامل مشروطتاکنون 

 ، دچار توھم شدنوبه کليشه کردن الگوھای وارداتی  ازيک سو ، ھم: طبيعی استکه   ، نداشته استکشور

ين قسمت سعی خواھد  ادر.  استز زمينه ھا دچار تناقص بسياری ادر سوی ديگراز وھم ، داشتهگرايش 

   .مورد توجه قراگيرد  ، داھذکر شو با اتاقضنتوات توھماز اين  یبرخ ، شد

به امروز تا مطرح شدنش  اغاز از ، برنامه ريزی شھری از انجمله طرح جامع تھراندر: بعنوان مثال      

 ن نموده ، ھمواره با روندھای در جريانانچه بعنوان ھدفھای خود تعيي ، يعنی بيش از چھار دھه

دراين روند توسعه تقابل کامل بانيازھای در" : مث;. ده است بووتقابل  تعارضوويژگيھای ساختاری انھا در

درواقع ميتوان انرا مرحله شھرنشينیء جامعه وتکوين وتثبيت روند  که،  مرحله ازتوسعه شھرنشينی ما

، وان سقف جمعيتی تعيين کرد برای ک;ن شھرتھران نه کم ونه بيش  ، طرحاين  . دانست  ، شھرنشينی ان



يا ا؟ غيرقابل تحقق نبود ميک توھھمان اغازتصميم ازايا اين : خوب . داد قرارطرح ف اھدارا مبنی ساير

 افزايش جمعيت در منطقه ک;ن شھری تھران متوقف شد ؟ " فرضا ؟ حاصل شداين زمينه توفيقی در درعمل

تفاده فضاھای مورد اسگرانی مسکن وساير تشديد جه کمک به ينتدر باايجاد محدويت ھای وسيع والبته ، 

يعنی بر جمعيت درمنطقه ک;ن شھری افزوده شد ، حال شدت  .، برحاشيه نشينی افزود کسب وکار مردم 

شد ، اما افزاش  ، کمشھر بعلت مشک;تی که بخش مھمی ازان بخاطرطرح جامع بودافزايش در داخل 

طرح جامع تھران :   گفتنميتوان  ايا دراين زمينه، بنابراين  ! صد اش دوسه برابر شدجمعيت  درحاشيه در

 ،  نيازھای روبگسترش مردم ، ازان جمله باروندھای در جريانھمان اغاز بميدان امدنش تا به امروز از

گزافه ھائی چنين ادعا ؟ ايا شدهمزيد برعلت  بجای تعديل مشک;ت ، يا اينکه خود ؟در تقابل بوده است 

محدويت ھای سلبی ودستوری دويت توسعه شھروسايرمحمورد ھمين ادله راميتوان در ؟  مشابهاست  گوئی 

   .جزمزيد برعلت شدن ھنرديگری نداشته اند ، شاھد اورد تا کنون  ، که  اعمال نمودهکه طرح جامع 

گسترش شھرتھران وساير شھرھای بزرگ کشور برای جلوگيری از  يم که ھمه ميدان: ديگر مورد          

 : بدين علت که گمراه کننده (  ؟ ! "سرريز جمعيت "جذب  ومخدوش گمراه کننده "عنوان واقعا ،  تحت

فت درصد افرايش اُ  !نيست سرريزی درکار" اصوQ : بايد گفت ، نيت وارونه جلوه دادن واقعيت نباشداگر

نی ابعلت ناتو حال توسعهدری کشورھای ک;ن شھرھاتھران نظيربرخی ازمحدوه شھری درعيت مج

بنابراين اقشار از شھر رانده . است  تھرانشھردر ادامه سکونتبرای تر امدکم درمالی اقشار نبودامکاناتو

جمعيت  ناميدن ، تاچه حد با واقعيت "سر ريز "  را به حاشيه درامد کمه شدن شھروند داکنون ران !ميشوند 

که م;حظه نچنا. شد  جديد گرفتهاز تھران ، تصميم به احداث شھرھای دور سالھااين در  ) ؟ھمخوانی دارد 

چون با توجه به انچه تاکنون . مغاير بوده است با نيازھای واقعی تھران ميشود ، اين تصميم ازاغاز

ايجاد شھر جديد ويا ھرگونه احداث جديدی باتوجه  ،مطرح گرديد ابطه با شبکه وسيستم شھرھای کشورردر

ک;ن شھر تھران مطرح به گرايشھا وضرورت ھای مطرح شده ميبايست در قالب وبعنوان جزئی از 

ک;ن شھرھای ما ) متروپليتان ( بااين توضيح که بعلت ضعف وعقب ماندگی توان ک;ن شھری .  ميگرديد

 درقلمرو واقعی ک;ن شھرقاعده لعلی اميبايست ی به اصط;ح جديد اين شھرھا در اين مرحله از توسعه ، 



زک;ن شھر بخيال واھی ادورراحداث شھ. باشند ويا بسيار نزديک به ان قرارداشته  وبعنوان جزئی ازان 

يعنی  شھر جديد ،  يعنی شکست وروی دست ماندن  ، ان" حد بيش از" اصط;ح گسترش به جلوگيری از

، اين  احداث شده" اشھرھای جديدھمانگونه که ھم اکنون بوضوح در. مشکلی افزون بر مشک;ت ديگر 

درکشورھای اين مسئله  .ه است شاھدقابل م د ، بوضوح وبيگانه با واقعيت ھای موجو تصميم نادرست

" فق شناخته شده وواقعاسالھاست که بعنوان تجربه نامو،  بدين صورت شھرجديد ساختندال توسعه ايکه حدر

ھا ما به نولی باھمه اي. ميشود اين اشتباه ھای ازمون شده تکرار کمتر کشوردرحال توسعه ایامروز روزدر

رج به  ( -کشورمصر تجربه ناموفقازانجمله بعنوان مثال  – مان شيوه ازمون شده واحداث شھرجديد به ھ

داده ،  اغلب روی دست مانده ادامه) کاظمی ،ھمين سايت.شھرھای جديد مشکل گشا يا ات;ف امکانات م

 ست ساير کشورھائی که مشک;تشان در اين زمينه مشابه ماھمچنين تجربه و ،  به انتقادات توجه ای ينکمتر

منافع :  ميتوان گفتايا  چرا؟  .داشته ايم نی روی دست مانده ، شھرھا  ،حاصل کار پيش رو  حتی و

با وارونه "که مرتبا -دست اندرکاران برنامه ريزی وساخت وساز اين شھرھا " فرضا -مشخصی وجود دارد

ی مشکل بست ھا اين بن را بهء کم تجربه دستگاه اجرائی وطرح ورواج ادعاھای واھی تاجلوه دادن واقعي

   افرين سوق ميدھد ؟

احداث شھرھای جديد مورد بحث ھمانگونه که ھم اکنون شاھديم بتدريج متوجه جالب اينجاست پس از       

م;حظه فرمائيد ابعاد .  ند ھستشبکه مترو به اين شھرھا  ناکارامدی انھا شده ،  اين روزھا خواستار بسط

البته دست اندرکارانی که خواستار توسعه شبکه مترو به  !ه حد است چا تاتناقض ومغايرت تصميم گيری ھ

 "احتماQ – احداث شھرھای منزوی وروی دست مانده–، چون بامسئله پيش امده  اين شھرھای جديدھستند 

وبازھم بدرستی خواھان بسط  تشخيص دادهرا بدرستی  ھاشھر اين روبروھستند  ، نيازونقصان" مستقيما

شبکه مترو به بود اگر قرار اما. وخروج از انزوای انھا ميشوند در برگرفتن اين شھرھا برای  و شبکه متر

از تھران ساختند ؟  منصفانه چه پاسخی ميتوان ارائه نمود ؟ دور متصل شود ، پس چرا انھا رااين شھرھا 

نيازھای شھر را فرموله  ومنافع خاصی اينگونه اند بوده جزاينکه سياست گزاران با واقعيات موجود بيگانه



مقامات مسئول ھم اغلب بدون شناخت نحوه شکل گيری اين روندھا ،  تحت ثاثير اظھارات به   کردند ؟

  ! اصط;ح کارشناسانه مشاورين شان قرار گرفتند 

ھنگاميکه بجای توسعه روابط متقابل درون منطقه ک;ن شھر و تقويت عملکرد متروپليتان شھر       

ه به مشروط کننده ھای وضع موجود با عدم توج  -منطقه متروپليتان –به ان تعلق دارد  که یدرمنطقه ا

ر از ووتوسل به واھيات حريم شھری ايجاد کنيم ، مانع گسترش ھدايت شده شھر شويم خارج از حريم ود

بدون احساس شھرجديد استقبال نشد ،  ، بعد ھنگامی که توھمات برم; شدند از کنيم شھرجديد احداث ،شھر

به  -؟ !پس از احداث باغ شھر  شايد البته -مسئوليت وپاسخگوئی ، اکنون چاره را از طريق وصل مترو 

  !بدانيم  ک;ن شھر وخروج از انزوای خود ساخته  ،

قلمروعملکردواقعی در که ، شھرجديد را درفاصله دورازک;ن شھربگونه ایايجاد ،پيشنھادی راھبرد         

بست  اينگونه سياست گزاری را پيشا پيش به بن،  دانسته ، ات;ف امکانات  ار نداشته باشدقر ک;نشھر

اين درھمجنين توسعه عمومی کشور، و شھری  در بخش واقعی ھدايت توسعه ھایتررسيده ومغاير با ضرو

;نشھراز کجايگاه تقويت ھمه جانبه سعی در، ميبايد چنين اقدامات مسئله سازی  بجای.  ميداند ، مرحله

 البته  ، ان برچيدن موانع بسط ھمه جانبه روابط متقابل درون وميان منطقه ک;ن شھری ، نخست طريق 

فضائی  - اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی وفيزيکی سترش نقش ک;ن شھر در ابعاد مختلفهگتوسعه و بر مبنی

  .  نمودوسپس در حد امکان کمک به توسعه اين روابط 

 که باشد ميبايست انتگراسيون منطقه ک;ن شھری بگونه ای : بر اين باور استکه  يشنھادی پ دراھبر        

را با خود انتگره  شانتمام نقاط شھری منطقه ک;نشھری  بتدريج تا فرصت داده شود ھابه ک;ن شھر ،

توانست اھند  شده ای  گرديده ، خوتثبيت بتدريج دارای موقعيت  اين صورت استکه ک;ن شھرھادر . د ننماي

، زمينه را برای توسعه ساير  عيتشان ايفای نقش نمودهمانھم متناسب با ميزان جبه عنوان ک;ن شھر" واقعا

   .مراتب شھری فراھم اورند 

ممکن است گفته شود چرا اولويت در اين : درخاتمه اين مسئله بسيار مھم را بايد ياداوری نمود ، که     

اين بمعنی رھا نمودن ساير مراتب شھری نخواھد بود ؟ در اينجا  اياداده شود ؟  مرحله  فقط به ک;ن شھرھا



پاسخ اينکه اولويت دادن به تقويت جايگاه ک;نشھرھای . يک پاسخ ويک ياداوری ديگر ضروری است 

Qی کهبصورتدر قلمرو ملی گسترده  زيعودر ثانی ، تو. رھانمودن مراتب شھری ديگر نيست " کشوراو 

جريان که بکرات ا توجه به ويژگيھای ساختاری روندھا ی درب  ،درنظرميگيرند  امايش متعارف طرحھای

ھمه زمينه ھا مزيد ، ودر ، بااطمينان قريب به مطلق قابل تحقق نبودهگونگی انھا را مطرح نموديم چ

دامات اساسی ر اقگان اع;وه بر. ند نمود را بمعضل تبديل خواھ بخش برعلت شده ومشک;ت موجود در اين

،  کنيم دود محبه ک;ن شھرھا  » " فع;« مطرح گرديد که  يت جايگاه ک;ن شھرھا بگونه ای وبه تق را

ھم بسيار بعيد خواھد بود که ک;ن شھرھا در مناطق مختلف کشور بتوانند بااھنگ کم وبيش برابر نقش باز

 ،  حداقل تحقق يابدين ھدفی حتی بميزان اگرچن "واقعا ، بدين صورت که . ک;ن شھريشان را تقويت کنند 

چون تمام عوامل تاثير گزار وتعيين کننده ، ازويژگيھای . موفقيت عظيم وبی سابقه ای خواھد بود بازھم 

گزاری که درراه اند ،  ازتداوم رعوامل بسيارتاثيرموجود گرفته ، تا سايروندھای ساختاریء مشروط کننده 

، از منزوی بودن شبکه  شدن رقابت درعرصه مبادQت بين المللی تر خصوصی سازی ھا گرفته تا شديد

ھای  اری وسيع ای که بخشتنيازبتغيرات ساخ وسيستم شھرھای کشورھای منطقه نسبت بيکديگر گرفته تا

   ازويژگيھای ساختاریء بشدت مشروط ومحدود کنندهوبسياری  به ان نياز دارند ، ما اقتصادی مختلف 

 ايندهدر بتدريجپديده ھائی که   .عمل خواھند نمود بصورت عوامل تشديد کننده تمرکزھمگی  که ديگر ،

در اينده انچه بسيار محتمل است ، ورود به وضعيتی است  . ند داد خواھ نشانرا درتشديد تمرکزتاثيرشان 

؟  !ھند منطقه ک;ن شھری تھران ازدست بد که ، ساير ک;ن شھرھای کشور جمعيت وامکاناتشان را بنفع 

  ھرچند با توجه به ھمه جوانب.ھدد میارھدف قرجلوگيری ازتحقق سناريومذکوررا"راھبرد پيشنھا دی عمتدآ

   !حتمی نيست  چندان که قرائن نشان ميدھند ، چنان انامکان تحقق اش 

   

  .خر آبخش     

   مھدی کاظمی بيد ھندی    89مھرماه     


