
  شھرسازی واسکان شھری غير مجاز        

  

   شھرنشينی معاصر روندء مختلف  ساختاری وشناخت ويژگيھایکوشش جھت خصلت يابی  ءدرادامه       

ھای  ويژگيھائی ، شناسائی نمودمشخص تروضع موجود را ھاانور، بگونه ای که بتوان به استناد کش

نقش بسيارتعيين کننده ای درشکل  ويژگيھائی که ،؛  تندمورد بحث قرارگرف،  مطرح شده ساختاری متنوعی

  .گيری وضع موجود وگرايشھای غالب ان را دارند 

روند شھرنشينی  ءگرايشمھمترين  :انچه تاکنون در بخشھای پيشين اين سايت مطرح گرديد  باتوجه به      

ميتوان  تمرکزی که . باشدمي،  در منطقه ک:ن شھری تھرانخاصه  ، فضامتمرکزدرراستقرا ،معاصرکشور

 .است  ، بربازاردريک وضعيت توسعه نيافته پيرامونی انکشاف اقتصاد مبتنی ، معلول بطورکلی :گفت 

وضع  – ما جامعه  دوران معاصر اين انکشاف بسته به شرايط ساختاری تاريخی :بايد اضافه نمود البته 

، کيفی کمی وازنظر – ان منطقه ایعيت وط کننده ھای ساختاری و موقشرمبخش شھری کشورو  موجود

اين  ه نمائيم ،بيشتر برجست نموديمسعی اما دراين رابطه انچه  . داشته است خاص خود را شکل تحقق

 ما ،ان کارشناسبرخی کاران وبرداشت رايج وغالب ميان دست اندرکور برخ:ف ذمتمرکر: واقعيت بود که 

 توجه ندارند، که گرايش به تمرکز ، پيشنھاد مينمايند ب ازاناجتنا راھکاررا برایاين ويا ان که مرتبا 

 قابل اجتناب بودنفرض غير، اگر بنابراين !است » غير قابل اجتناب «"عم:ن مرحله ازتوسعه کشورايدر

 علتدراين صورت  ؛پذيريم ب ارائه شد ، اين سايت پيشينبسياری دربخشھای جھت اثبات ان ادله ، که  انرا

بروشنی امده اند ، که دربخش شھری کشوربه اجرا در ، جاریھای  ھا وبرنامه ريزیناکارائی طرح

علل تمرکز مورد بحث را چه اگر:  کهمطرح گرديد اين مھم نيزاين زمينه درھمچنين . ص خواھد شد خمش

يھای البته با توجه به ويژگ – پيرامونی وضعيت توسعه نيافتهبازاردربر مبتنیانکشاف اقتصاد بايد در

تبديل به معضل شدن  اما تشديد مشک:ت وگاه.  جستجو نمود -کشوراختاری تاريخی دوران معاصرس

، دردھه ھای  علت تحوKتی استکه درسطح جھان بهازيک سو در شرايط کنونی ، ، اين زمينهدر مشکلی

 - تقيم ان مسثير مستقيم ويا غيرتاتغييراتی که  . نظام سرمايه داری بوقوع پيوستدر پايانی سده گذشته



تاثيران براوضاع و جھانسطح نئوليبرالی دراقتصادی نسخه ھای  مستقيمغيرويا تاثير تحميل با خاصه

 –بکارگيری الگوھای گرديازسوی .  نيزاثرداشت ماکشوردرمشک:ت مذکور درتشديد - جاری اقتصادی 

طرحھای  ھدافی کهانظير ، کليشه ای و سياست گزاری ھای دستوری - برنامه ريزی شھری مورد ايندر

تمرکز "سياست گزاری ھائی که به اصط:ح جھت ھمچنين  پی ميگيرند ، ی کشوردرک:ن شھرھاجامع 

بگونه ای عمل   - هد ھای در جريان بودنباروکه در تقابل  سياست گزاری ھائی - گرديده انداتخاذ " زدائی 

ويا تعديل  رفع برون رفت انچنانکه.  خود مزيد برعلت شدند ، يل مشک:تدتع حداقل بجای ، نمودند که

جريان بوده اين وضعيت به گونه ای در .ند نمود غير ممکن "تقريبا در بعضی موارد راپيش رو  ت:کمش

شھری  مھم توسعهامر ماگوئی : که ميرسدبنظر چنينانچه شاھد انيم ،  به استنادبا بواقع و ، وھست که

ھم اھنگ نمودن تحوKت ان با روند به بيانی ديگر و عی مردممطالبات واقراستای پاسخگوئی به درکشور ، 

 را،  ميباشد اقتصادی اجتماعی وبويژه سياسی ھمه جانبهمشروط به فراھم اوردن شرايط  که ،کشور توسعه

ازمشتی توھمات وارزوھای  بيش" که اکثرابااين يا ان طرح  ، خودکليشه ای " عمدتا تصورات اميخواھيم ب

يا  محدويت ھای متنوع ومصوبات اين ويا ان شورا وبا  بصورت سلبی ودستوری ھمراه  نشدنی نيستند ،

ومشک:ت را  دھنگامی که اين اقدامات را ه بجائی نميبرن   ؟! به سرانجام برسانيم اين يا ان مشاور ،وصيه ت

تخليه : ، مانند نيم آ شاھداين روزھا انچه ، با طرح توھمات نا شدنی ديگرنظيريد ميکنند ، باکمال تاسف دتش

معضل تبديل  مشکل را به ،  ھم گونهنسخه ھای پولپوت ساير انتقال پايتخت ، مھاجرت معکوس و !تھران 

      .افکار عمومی ميشويم  دوھم موجب بی اعتباری سياست گزاری وتصميمات اتخاذ شده نز، يم ئمينما

وند ر ،است اين وضعيت درتعيين کننده  یگرايشھاکه يکی از »گرايش به تمرکز« اکنون ع:وه بر     

اقتصادی ،  ، ابعاد ءھمهاين ويژگيھا در.  ھم ميباشدساختاری ديگری "عمدتايھای دارای ويژگمذکور

          . مطرح اند  ، فضائی -نھادی، اکولوژيکی وب:خره فيزيکی -جمعيتی ، سياسی -اجتماعی

ری متنوعی مربوط ويژگيھای ساختا ی وسرزمينی ھم باشھری ، منطقه ا: فيزيکی  - در بعد فضائی      

 چند پارگی  ، جدانشينی شھری با : شھریبخش ازانجمله در .توسعه مان مواجه ايم به اين مرحله از

بيشتر در سطح ک:ن " البته فع:( غيرمجازھای شھری شکل گيری فضا ياو حاشيه نشينی،  شھر فضائی



ابط درون پيکره شبکه روضعف  با: وسيستم شھرھای کشورشبکه  در -تر  وسيعودرسطح  )شھرھا

از سو  بکه وسيسستم شھرھای کشورشوعملکرد متقابل ارتباط عقب ماندگی  از يکسو و شھرھای کشور

خود موردتوجه ودرجای  ميبايد بنوبه ھرکدام  که ، را ميتوان نامبرد مشک:تسايرشماری ازديگر وب:خره 

   .  رندقرار گيوبررسی  ھمه جانبه و

در  استقرار شھری –اين روند جمعيتی در استقرارھای ءفضائی »ھيئت«گيری ويا درنھايت شکل اگر      

  و کمیشرايط  به انتعيين کننده ديگر ھایويژگي .است کشورمرکزدربصورت تمرکز"عمدتا -قلمرو ملی 

  .  دنمربوط ميشو ،تمرکز ش بهبا گراي )اين مرحله خاصء توسعه کشوردر("فع: انھم ، ھااستقرار اين کيفی

  مراحل مختلف وروند دراين  . ، ويژگی عمده اش تمرکز استروند شھرنسينی مورد بحث ،  اگرچه     

  جدانشينی ، polarizationشدن قطبی : ھای مختلف نظيردوگانگی تشديد دچارپی درپی خود 

segregation  يعنی گذشته از اينکه  .ميگرددمشابه  ساختاری عارضه ھایوسايرجامعه شھری

 راند ن وطرد مداوم اقشارکم درامد جامعه ،است م شھرنشينی کنونیذاتی وويژگی ساختاری » تمرکز«

انھا ازيگانه شدن باجامعه شھروادامه سکنی دران  exclusionيا اينکه  محروم نمودن  ، شھری به حاشيه

روند شھرنشينی ما : که ميتوان گفت  بدين صورت!  ديگر شھرنشينی معاصراست  نيز ويژگی ساختاری

بخش اعظم جمعيت در حال  شده بود ، يعنی تدريج با شتاب مواجه شد روندی دوگانه وقطبیبازھنگامی که 

تحوKت وتوسعه اقتصادی ، اجتماعی   ! پيش از اينکه جابجا شوند ، درحاشيه بودند ، درواقع جابجائی

اجتماعی ) انتگراسيون( حد نسبی به يگانگی درکه حتی  ه ،ودنببميزانی سياسی ، وفيزيکی شھرنشينی ما 

  . ند شد ھم قطبی شدن جامعه شھری تشديددرتغييروتحوKت بعدی دوگانگی و بلکه .حاشيه بيانجامدبخش در

کل منطقه ک:نشھری نھايتا درکه ،  اين اقشار ه شدناين روند ومراحل مختلف راندتحقق چگونگی      

شھرسازی :   ھای قبلی خاصه دربحثان ميشود را ، بگونه ای مشخص در جامعه  از بزرگیشامل بخش 

در  : اين بحث م:حظه شد در.  نموديم ھمين سايت مطرح،  م کاظمی،  تھران روند ک:ن شھرشدنو

، چگونه  ندر جھت شمال ان وپيوستن تھران به شميرا ، بفرض ، ک:ن شھرتھران گسترشمراحل مختلف 



برفضای   مرحله غالب شدن برج سازی، در" ونھايتاگرفته درتگنا قرارودست تره اقشار فرمرحله به مرحل

   . شدند  به حاشيه رانده   اين شھرونداناکثريت قريب به اتفاق ، بتدريج ی شھر ساخت وساز ھا

و اين روند شھرنشينی برافشار فرودست دربرجسته نمودن شرايط حاکم  ، فقطاين بحث ما در ھدف     

رجای ھرچند اين پديده د . نيست شھری امکانات وتسھي:ت شان ازحق بھره مند شدنشاره به ازدست رفتن ا

بر وضعيت حاکم  ترگرا ترسيم واقع ، ازيک سوبلکه انچه در پی انيم . دارد خود به توجه ھمه جانبه نياز

کنونی ی ھای کليشه ای وعدم توجه برنامه ريز بيگانگیم:حظه ء سوی ديگرروند شھرنشينی معاصر واز 

   .سياست گزاری ھای جاريست  ومزيد برعلت شدن ، ودر نھايت ريشه يابی نا کارامدی ھابا اين واقعيت

امروزه باتشديد پديده  حال توسعه قريب به اتفاق ک:ن شھرھای جھان دراکثريت ھمانگونه که ميدانيم در     

تشديد وشتاب گيری  افزايشی که  .مواجه ايم  ، یافزايش حاشيه نشينبصورت  ، غير مجازترش شھری سگ

 البته - ء مضاعفتاثير ناشی ازدھه ھای پايانی سده گذشته درحال توسعه ک:ن شھرھای جوامع دردراکثران 

برنامه ريزی  واقع تحميلءودر ان بکار گيریوبيش از ، نسخه ھای توسعه اقتصادی نئوليبرالی  -ء مخرب

مسئله حاشيه نشينی را در وضعيت ھائی که ھمواره  -رسازی نئوليبراليسم الگوی شھ –استراتژيک شھری 

ارمينا ماريکاتو    که کشور برزيل ، ھنگامیدر: مثال رابطه بعنوان  ايندر. بوده است داشته اند ، 

1Ermina Maricato – ) دا سيلوا Kت)  مسئول ومشاور مسکن وشھرسازی دردولت لوKوضعيت  تحو

قرار ميدھد ،  بررسی را مورد سده گذشته  دھه ھای پايانی ستقرارھای غير مجاز ، درنشينی واحاشيه 

الونک ، زاغه ، کپر،  محقر   ھا ، احداث وساخت وسازھای غير مجازاھنگ رشد تفکيک .. .  "  : ميگويد 

اينکه  يا.  ميباشدکشور  در شھر نشينی  نشينی در حاشيه شھرھای بزرگ ، بسيار بيشتر از درصد متوسط

عملکرد ساختاریء تقويت موجب  پديده ای که. شھرھای بزرگ بيشتر در حاشيه شان گسترش مييابند 

ساختار شھری مجاز   اين وضعيت ودر عمل ،در .فضاھای غيرمجاز در ترکيب فضای شھری شده است 

  .کمتری را شامل ميشود  فضای شھری ازفضای شھر محدود نموده ، که بتدريج خودرا به بخشی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2007لو سائوپائو. سياست شھری درپيرامون جھان سرمايه داری و  جھانی شدن:در Armina Maricotaارمينا ماريکاتو  -1



   

سائو پالو  را  مساحت شھر% 1فقط  1970ل سا در)    (Faveladosدرحالی که  الونک نشينھا          

اين وضعيت بصورتی در   . ا شامل ميشدندرمساحت شھر % 20بيش از   2000، درسال  ندتشکيل ميداد

 ، درا تشکيل ميدھند را الونک نشينھ برزيل فضای شھرھای بزرگ% 30متوسط بطور ،امده که امروزه 

 وسعت%50  ، بهدربرميگيرد فضائيکه الونک نشينان را  Belemبرخی از شھرھای بزرگ مانند ، بِلم 

   " .رسيده است شھر

  ماکشور ھاین شھرھای مسئله دارجھان درحال توسعه ، وضع بوجود امده درک:ن شھرک:ھمچون ساير   

   توسعه شھری ومسئول امور دستگاه اجرائیی ايستکه دران سياس -نتيجه ناتوانی دير پای وضعيت اجتماعی

وتسھي:ت  فضای شھریگسترش شھر، ارائه کيفيت بھتری ازھمراه با افزايش جمعيت وقادر نبوده ،  

شده   پاشيدهرکم وبيش ازھم شيرازه امو –درحقيقت  -اين ناتوانی گوئی دراثر.  فراھم اورندرا مربوطه ان

قافله عقب مانده وابعاد مشک:ت به حدی رسيده که اقدامات ضروری ، به انجام  مسئول امورازء ودستگاه

  . محدود گشته است   ونمايشی ،اقدامات موردی  برخی

درامد وفرصت ھای اجتماعی ، کاربا تقسيم اجتماعی نابرابرع ھمچنانکه دراينگونه وضعيت ھا در واق    

باتقسيم نابرابر وبشدت قطبی شده تقسيم  ھمری ھمگان ازامکانات ان مواجه ايم ، در سطح شھر و بھره و

 exclusionطرد : قابل اجتناب ان که نتيجه طبيعی وغير. شھری مواجه ايم  امکانات و اجتماعی فضا

تشديد قطبی شدن امکانات شھری ، بھره مندی حداقل ازويا ازشھرامد ازکم دراقشار ومحروميت مداوم

وب:خره گسترش حاشيه ساختار فضائی شھريجه شکل گيری جدانشينی ، چند پارگی جامعه شھری ودر نت

  .، ميباشد  رسمیغيرويا  غير مجازايجاد سکونت گاه ھای  افزايشنشينی و

   

   .عوامل تشديد کننده گسترش فضاھای شھری غير مجاز    

با دوگروه عوامل تعيين   ،ی در شرايط کنون تشديد روند مذکورھنگام جستجوی علل  با اين وصف ،       

کلی موجب شکل گيری چنين پديده که بطور عوامل ويا علت ھائی: نخست . کننده وتاثيرگزار مواجه ايم 



،  ، در جامعه ماھم مذکوريده دعلت بوجود امدن پ. ويا ساخت وسازھا وايجاد فضا ھای غير مجاز ميشوند 

وضعيت مبتنی بربازاردر يک  انکشاف اقتصاد، دقيق ترتداوم توسعه نيافتگی ويا  بدون ھيچ شک وترديدی

که  خاصیتاريخی  - باتوجه به تمام مشروط کننده ھای ساختاری انھم ، البته. است پيرامونی توسعه نيافته 

 اکنون .اين انکشاف يا در واقع روند تحوKت اقتصادی در دوران معاصرجامعه ما با ان مواجه بوده است 

علل ساختاری پيش گفته را ، ين رابطه ھرگونه تحليل ديگری که ادر: ت اين استکه انچه بايد درنظرداش

اين وضعيت ھستند » معلول «خود  اغلب کهديگری دKيل رابه بوجود امدن پديده مذکور نداده ،مبنی قرار 

ده واقعيت دورشند ، از بداومشابه ان "بی رويه  "افزايش جمعيت ، مھاجرت ھای به اصط:ح: ، مانند 

   . ستوتبيين پديده فوق را به انحراف کشانده ا

عوامل مضاعفی ، عملکرد اين پديده  بسيار مھم وقابل توجه است سئله دومی که دررابطه با چگونگی م     

وشکل گيری فضاھای غير  برپائی ءروند گسترش -ميتوانند موجب تعديل ويا تشديد اين روند ، کهاست 

با پديده مورد  بدون استثناحال توسعه که درسطح ک:ن شھرھای جھان در مروزها. شوند  - مجاز شھری

توجه به عواملی است که که موجب شدت گرفتن ،  بحث حال کمتر يا بيشتر مواجه اند ، مسئله  مھم 

 ،م:حظه گرديد. مطرح شد  ،  برزيلدرمورد سائو پاولو   ، "ھمانگونه که قب:. ميشوند ان گسترش 

گسترش اين پديده را سياست ھای اقتصادی نئوليبرالی وامکان  يافتن شدتصاحب نظران ،  ، اغلبانجا در

يک توسعه شھری به ژقالب طرحھای استراتبين المللی که در واقع سوداگرودر جوKن وسيع سرمايه مالی

    .ميدانند ،  اين ک:ن شھرھا وارد شدند 

خاصه  ی کشورشھری ويا در ک:ن شھرھا ر بخشاما انچه دررابطه با شدت گسترش اين پديده د      

 انچنانی وبعنوان مثال با ورود" در تھران  فرضا ما: استکه پرسش  درتھران ميتوان مطرح نمود اين

نظير ک:ن شھرھائی چون سائو پائولو  در برزيل ، ويا بانکوک  بين المللیسرمايه ھای سوداگر وحباب ساز

مواجه  حاشيه جنوبی خليج فارسساير نقاط واقع در و برپاشده در دبیسازی  برجسيرک    ويا  در تايلند

يافته  شدت چرا حاشيه نشينی وگسترش فضاھای شھری غير مجاز در ک:ن شھرھای ماھم  پس ؛نبوديم 

در " سالھا ويا مشخصااين در  : بايد گفت ، توجهبسيارمھم وقابل " ء واقعاپرسش به اين در پاسخ  است ؟ 



ثيرات مخرب سلطه نئوليبراليسم تاماھم ازکشور اوضاع اقتصادی يک سودھه گذشته ، ازاين سه چھار

تقابل با ضروريات روند پرتناقض ودر ی سياست گزاری ھاازسوی ديگر ، اقتصاد جھانی مصون نبودهبر

که بصور مختلف بگونه ای دستوری اعمال بخصوص در ده بيست سال گذشته ،   ،کشور جاری توسعه

ده واقع تداوم سياست ھای به بن بست رسيدر ويا –محدويت ھای وسيع توسعه ک:ن شھرھا : نند ما ،شدند 

   ؟!بوديم   برپائی نھضت برج سازیشاھد   اين محدويت ھاھمه ء  علی رغمانھم  که -! انق:ب قبل از

تانيل به  ! گرمی سوداگران اعمال شدندبازار جھتبيشتر مذکور محدويت ھای : گوئی بگونه ای ايکه ،

 بوه سازان وياقالب اندر،  سوداگران ساختمانینفوذ  ، انع:وه بر!  تھران شھر گسترشتوھم جلوگيری از

" انھم عم: -شھرھای جديد   احداث وتوجيه کنندگان ، ازانجمله دست اندرکاران وخط دھندگان ذينفع ھاساير

ھمگی مل مشروط کننده وضع موجود ، تصميمات بيگانه باعواتراکم فروشی وساير  - روی دست مانده 

ک:ن مللی درمشابه انچه سوداگران بين ال - ابعاد محدود ترالبته در -دست به دست ھم داده ووضعيتی 

  . ، بوجود اوردند برپا کردند  شھرھائی نظير بانکوک ويا سائوپالو

با کمی  ،  کننده مذکوررای توجيه رواج برداشتھا واقع در و وب:خره ، اقضات وتوھماتھمه اين تن      

ظاھری حق " برداشت ھا ايکه معموK  .دانست ی مذکورخط دھی ذينفع ھا"ميتوان عم: تامل ودقت ،

باروند »  تقابل« اما در واقع در - سياست گزاری ھای سلبی ودستوری رايج   ی ھمانند ھمه -بجانب دارند 

کن جوKن سرمايه ھای سوداگر وخط دھی انھا عمل جاده صافسياست گزاری ھائی که در  . اند ھای جاری

اخت:ل در روند توسعه اين وضعيت نتيجه ديگر ب:خره.  با تحوKت بعدی شھری  ميشوند در رابطه

 گسترش شھری غير مجاز ازيک سوحاصل ان ، درعمل ، ايت نھدر اخت:لی که .  است  عمومی کشور

  ؟ !باشد مي تضمين کننده تداوم انوازسوی ديگر 

  . بجای خود وجود وگسترش شھری غيرمجاز : داريم اين استکهانراکنون انچه قصد برجسته نمودن       

د گفت تاثير نسخه ھای پاسخ بايدر  ؟  حال تشديد شدن استاين پديده دردھه ھا اخير وھم اکنون درچرا اما 

علت تشديد اين  ند را بايدديگرھستيکنئوليبرلی وبکارگيری الگوھای کليشه ای که درواقع دوعامل مکمل 

  امروزه شواھد درواقع تحميل نسخه نئوليبراستی توسعه اقتصادی  ودرمورد تاثير چرا؟  . گسترش ، دانست 



مورد الگوھای دراام. ھستند  سروران گرام باانھا اشنا" اکثرا که پژوھش ومستندات وسيعی وجود دارند 

بخشھای قبلی بکرات به ان ھری ما رايج بوده ومادره در شھرسازی وھدايت توسعه شکليشه ای جاری ک

اين  ھای امل ھدف گيریک »تقابل «  مسئله :تاکيد داريم  ان برجسته نمودنانچه در اشاره داشته ايم ،

 نھايتدر ، بعلت عدم توجه به ويژگيھای ساختاری وضع موجودکه انھم  . است  ھای جاریطرحھا باروند

     . شودميرا موجب  کشورتوسعه ء  ت وخيزفاُ پر  روند اخت:ل مداوم در

. اين روند است  تشديد فع: مسئله عمده پيش رو:  ، بران تاکيد داريم اين استکه وضعيتانچه دراين        

انھم ، نتيجه بقای توسعه نيافتگی وکلی درچه وجود ساخت وسازھای غيرمجازويا حاشيه نشينی بطوراگر

ورفع ويا تعديل   .است   نی بربازاردروضعيت توسعه نيافتگی پيرامونیحاصل طبيعی انکشاف اقتصاد مبت

  لوائو پادرسوبعنوان مثال   فرضباما تشديد شدن ان که .  و Kغير بستگی دارد ان ھم به تحقق توسعه

ان رسيد  ويا اينکه در شھر بانکوک  طی دھه % 20عرصه شھر به %  1از برزيل  طی دوسه دھه از 

بطورعمده ،  انھم شھری در بخش ساخت وساز دKر ميليارد 5مايه گزاری ساKنه بيش از با سر  90و 80

 ،ه  به مردم شھرنويد ميدادند چوضعيتی را بوجود اورد که برخ:ف ان ، ھزاران برج ھای مسکونی برپائی

بود ، نه ازميان رفتن الونک نشينی وساخت وسازھای غير مجاز نويد ھايشان در سرلوحه فھرست  ازانجلمه

ھزار خانوار  300شمار الونک نشينھای حول شھر را به کاسته نشد بلکه ،  الونک نشينیتنھا از شمار

 )  ِسته ويتکا فًريرا  ھمين سايت از ژوان » شھرنشينی در توسعه نيافتگی جھانی شدن و«به ،  رج(! رساند 

شتاب  غير مجاز ،ساخت وسازھای سترش حاشيه نشينی ، گ تھران خودمان ، ھم اکنونوبھمين صوورت در

   .خود گرفته است به  را فزاينده ای

يکی از چالش ھای تعيين کننده   کلیبنابراين، ھرچند حاشيه نشينی وگسترش شھری غير مجاز، بطور     

سايت فقط در صورت  توسعه وتحول بخش شھری کشور است ، تعديل واز ميان رفتن انھم از نظر اين

فضائی انھم بتدريج قابل تحقق است ؛  -سياسی ، فيزيکی ،ه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ھمتوسعه در تسريع

با  بنابراين ، . است  در شرايط کنونیگسترش شھری غيرمجازتشديد روند پيش رو  مشکل اصلی " فع: اما

:  ضرورت تدوين« شناسائی مشخص ومستدل عواملی که با عث تشديد ان ميشوند ھمانگونه که در بحث 



گام ھای نخست اين ، ميبايد درگرديد مطرح ،  ، ھمين سايت»بخش شھری کشور اتژی توسعه درراست

، نخست سياست گزاری وھدف گيری ھائی روند ھای جاری واقع گرائی وتامل وتعمق Kزم در استراتژی با

يری غرض ھدف گ. روندھای مورد بحث را دارند ، کنار گزارده شوند معض:ت  که  خصلت تشديد 

 ازان جمله بعنوان نمونه ، ميتوان . ھائيست که زمينه را برای مزيد برعلت شد ن ھای متنوع فراھم مياورند 

   .  برخی ازانھا مختصر اشاره ای داشت  به 

روند کنونی جابجائی جمعيت واامکانات ، که  ھنگامی که بدون توجه به ويژگيھای بسيار تعيين کننده ء      

مبتنی بربرداشت ھای ساده به تمرکز در شھرھای بزرگ وبويژه در تھران مواجه است ، با گرايش شديد 

تعيين سقف جمعيتی  :بگونه ای سلبی ودستوری اھدافی نظير  را پی ميگيريم ،" تمرکز زدائی"   انگارانه

تناقض وساير پيشنھادھای در  در حريم ان ،، ايجادباغ شھر شھرمحدود نمودن گسترش  ، برای ک:ن شھر 

توجه ای به بيگانگی وتضاد کامل اين اھداف با روند ھای   . مطرح مينمائيم  با واقعيت ھای موجود را ، 

   . در جريان نداريم ؛ در واقع بدست خود بن بست بعدی ومزيدبرعلت شدن ھا را موجب ميشويم 

بجای تشديد مشک:ت ھدف اصلی  درھدايت توسعه شھری  ميبايد بگونه ای باشد که  ،  چونکه ،     

دراين صورت ، ھدف  بايد . بيانجامد   تعديل مشک:ت رفع ويا حداقل  به  معض:ت ،به  وتبديل انھا 

در  –تشديد مشک:ت توقف  بگونه ايجابی ، به  گام نخست ان  ھدايت توسعه وتحول شھری ای باشد  که 

اين امرھم بدون . بيانجامد  ، غير مجاز  توقف تشديد گسترش  حاشيه نشينی ، ساخت وسازھای ،  اين بحث

از يک سو وفراھم  گرايش ھای جاری  تجديد نظر اساسی در سياست گزاری ھا وبرحذر بودن از تقابل با

  .نخواھد شد براورده ،  حقق چنين اھدافی را ميسر گرداند Kزم که تنھادی  –بويژه سياسی  ءاودن ، شرايط

  

        کاظمی بيدھندی   مھدی      1389اذر ماه        

 


