
!پايان ناپذير توھمات و تداوم در حريم شھر ھزارمتر زمين واگذاری طرح حريم شھر، ،شھرغبا            

 

  .درباره اين مسئله          

، کمی گ کشورشھرھای بزرسايربه نسبت کمتری شھرتھران وائل ومشک	ت مسمدتی است          

من گاه  وعجيب  اظھار نظروپيشنھادھایانواع  شاھد بھمين سبب ،"احتما . است  متن امده به  حاشيهاز

. باشيم می  وردیآدر  

به نقطه  پايتخت راباموفقيت کامل مسئولين ھمراه با مشاورانشان  اينکهپس از :ھمانگونه که شاھديم        

 اداراتد کارمنچند صد ھزار ه ،دتخليه نموليون نفريم پنج جمعيت تھران را به ميزان ! ندانتقال داد ديگری

ل اح. کردند ازتھران منتقل ی خارج به نقاط ديگر" سريعاتصور بگونه ای غيرقابل را سازمانھای مختلفو

ن بلکه چند نشان را نه تنھا دونشابا يک تير شده  قرار " تمرکز زدائی"و نيل به حداکثر  برای حسن ختام

ويا ( شھرتھران یکيلومترمربع1200  وسعته ب "فع	 "حريم" در قرار است ، :ازانجمله  ! ھدف قراردھند

 ی چوناحت کشورسمنيمی از برابر با"فرضا ، مربعکيلومتر 5000تا  با گسترش ان به روايت ھای ديگر

تصميم  زپس ا که طبيعی است. نمايند احداث " باغ شھر"  شھرحد جلوگيری ازرشد بيش ازبرای   !)لبنان 

تداوم ، امکان جلوگيری نداشت  يب ھای دستگاه اجرائیتصويب نامه ھا ونھ با، انچه  به ايجاد حريم

است مجازدرفضائی بود که قرار، ساخت وسازھای غير سريع وغيرقابل کنترل حاشيه نشينی گسترشو

عروف تھران را احيا نموده در بود ھمانند روزگارگذشته خندق مميالبته شايد بھتر( . باشد تھرانشھر "حريم"

 ينی وساخت ونشه حاشي تداوم وتشديدبا  اما! ) وارد شھر نشوند" بی رويه "رين ان اتش ميافروختند تا مھاج

 ی مبتنی برتوھمسياست گزاری ھا وبی اثربودنمجريان ومشاورنشان   بسادگی توھماتمجاز ھای غيرساز

ه ھم زمان نھمچون تيری بود که ميتوانست  که،  "بکری" ِفکر انپس از . شد، ھويدا ساير موارد ، ھمانند 

چون ! بود حريم مذکوردر "شھرباغ" ءايجادکربِ  اين فکر.  ددوبلکه چند ھدف را نشانه رود ، مطرح گردي

 . اورده نمودباره بر يکه ب را چندين ھدفمذکوراد باغشھردرحريم جميتوان با اي پيشھاداين مبتنی بر

را سبزوخرم خواھد شھريم داث باغشھرکه حرحبا ا  گشته ، حريمدر مانع گسترش حاشيه نشينی: انجمله از



 در خرمی و سبزاھالی دوستار ، سبزبا وجود اين کمربند   .خواھد شد نيز ، تھران دارای کمربند سبز نمود

 ، "درضمن "  خوداين که  ، وي	ھای بيشماری رااحداث خواھند نمود انعمل ، مالک حريم شده ، در

اغشھر، ين ھمانگونه که م	حظه ميشود با احداث ببنابرا  . بودخواھد  نيز ، بھترين راه حل مشکل مسکن

 حاشيه نشينی گسترشجلوگيری ازوبه تبع ان رفع الودگی ھوای تھران ، کمبود فضای سبز، مشکل مسکن 

  "احتما  و   -  تارويه دارشدن اين مھاجرت ھا ، البته -  "بيرويه "اشی ازمھاجرت ھای معردف به ن ،

!ه شد اموربدين صورت  ميتوان الگوئی برای ساير   !نمودل وفصل به يک باره حراديگر مشک	ت  

  

آغاز ماجرا        

 ،  يمه اھم مطرح نمود"قب	مقا ت سايت ھرچند اين مسئله را درساير اما اين ماجرا چگونه اغاز شد ؟       

موجود باتوجه به تاوضع .  انچه گذشت داشته باشيم 	ل اورنباشد ، بد نيست مروری بران ماگرتکرار 

طرح  که یشرايط: بحث ھای پيشين گفتيم در. گونه ای مشخص ترخصلت يابی شود تحو ت ان بروند 

ای شھری ھطرحيراالگوی اصلی س اين طرح که درواقع -  ان ارائه شددر شھرتھران" جامع"

ه ب ،"اصو ،ارائه گرديد که  به شکل ومحتوی  ، طرح مذکوربگونه ای بود که جز   –نيزھست  کشور

دھه چھل  -  وضعيت اجتماعی وسياسی ان زمانچون در  چرا ؟. نميتوانست ارائه شود صورت ديگری 

وجابجائی  تحرک: ان جمله از ، سياسی ، اجتماعیاقتصادی مسئله سازھای  روند تداومبا  -خورشيدی 

نوع ان ، دستگاه ، وتشديد مشک	ت مت شھر نشينیسرعت بخشيدن به نتيجه روبه افزايش جمعيت ، در

جابجائی جمعيت . شدن بود بتدريج درحال غافگير ، گزاری ھا در سياست مردم مشارکتء بدون اجرائی

ی وشکل گيری فوق ئی درون بخش شھری ، افزايش بيکارجابجا  قالب روستا به شھروسپسنخست در

ء توسعهن مرحله ازبصورت ويژگيھای اي را بايد که ھمگیمشک	ت ديگرياری ازبسو ذخيره نيروی کار

باعدم امکان مشارکت مردم  . ندويژه ای را بوجود اوردبسيار ، شرايطدرنظرداشت کشور فت وخيزاُ ُپر

 ندواقع نميتوانستدر بدون ارتباط بامردم ويا مسئولين دستگاه اجرائیھمچون گذشته ،  ، ھاسياست گزاريدر

 ، با توجه به ھمه جوانب مسئله ،واقع ودر درعمل رائیدستگاه اج . د نداشته باش دستدرعمل را ابتکار



را  جھت تثبيت وضع خود، حتی درررفع ويا تعديل مشک	ت متنوع مذکو ھيچ امکان و توانائی جھت

دران .  داند يشبي توانستنميراه کارديگری به  –فرافکنی " وعم	 –کردن مسئله نتيجه جزدوردر ! نداشت

  دستگاه .بحساب نميامدند " اصو و امکان مشارکت نداشته، مردم  ھاسياست گزاريزمينه زمان که در

سياست گزاری بامحوريت پاسخگوئی به مطالبات مردم بنابراين ،   . را دور ميزد انھادولتی درھمه امور

لبات امط پاسخگوئی به با روند توسعه ايکه ميتوانست با محوريتھمراھی جريان وروندھای در وتعامل با

وجود چنين شرايطی دستگاه  با ، بدين ترتيب  . قابل طرح نبود "اصو  ده شود ،مورد بحث سازمان دا

ھدايت ، درنتيجه   .ازگسترش شھرميديد  "گيریجلو" را درکار گفته چارهپيش   يل متنوعاجرائی به د

 ھمچنين وان  ھدف اصلی ومحوری : بعنوان ، ھاشبکه شھرسيستم و وتقويت شھریتوسعه وتحول بخش 

 جای خود را بهمتاسفانه ،  کشور ھایسيستم شھر بکه وش )  انتگراتيو(  کننده ايفای نقش يگانهکمک به 

سياست گزاری  " ءھدف  پايه"ک	ن شھر  جلوگيری ازگسترش ب	خره ، . داد" گسترش شھراز جلوگيری"

 ه مطالبات، پاسخ گوئی ب فاتحهعمل ، درھمان اغاز کارواقع ازدر ، گيری ھدف با اين. ھای شھری شد 

 -امکانات شھریاز وبھره مندی که بصورت دسترسی مردم اجتماعیءدراين زمينه مطالبات ( مردم

ھدف يعنی با ! خوانده شد ، بخش شھری کشور ءھدايت توسعه ازطريق) ميتواند مطرح گردد  مسکونی

شھری  ھدايت توسعه بخشو خشت اول کج گزارده ،  "ک	ن شھرھا گسترشجلوگيری از" ء قراردادن

ھرچند باتوجه به شرايط موجود ان زمان ، انتظار  .اين مرحله خاص ازتوسعه به بيراه کشيده شد درکشور

. رفت نمي ھم ديگری  

 

عواقب بعدی         

ودرمحدوده فعاليت  بنوبه  »برنامه ريزی شھری « بجای اينکه ، ، ازھمان اغازبدين ترتيب ،           

ه علت شدمه زمينه ھای زندگی شھری مزيد برھرا تعديل نمايد ، خود در ھریش مشک	تای خود ھ

نشينی روبه  شھر ھمراه با اجتماعی تحرکبسيارپر چرا ؟  چون درشرايط . مشک	ت را تشديد نمود 

وتسھيل ن ابزارابعنو » کنترل« و »محدوديت«، » لوگيری ج«مرحله گذار، درعوض اينکه ازء افزايش



ی کشور ، ھاشھر وشبکه سيستمو تقويت نقش افرينی ان درترش ھدايت شده ک	ن شھرکننده توسعه وگس

  ،  شھر "حد"به بھانه بزرگ شدن بيش از  -را  از گسترش جلوگيری -ونه زياد انرا ، نه کم  شوداستفاده 

 ازيک سوجلوگيری.  شداغازھمين جا بن بست از ؟!  ندقرارداد ھاشھرک	نھای جامع حاصلی طر  "ھدف"

راه  ميانه توفيق چندانی نداشته ، ، قرارگرفتجريان تقابل کامل باروند ھای درون درچ،  گسترش شھراز

اسخ گوئی به جھت پدررا ازدست داده وچون ابتکارعمل مجريان رازسوی ديگ. ھويدا ميشد  بودنشبی اثر

. مشک	ت را فراھم اوردند ديدتش  موجباتبيراھه رفته بودند ،  واقع به داشتند ، درينممطالبات مردم گام بر

توھم و شھری داشت ؟  البته انتظاری بدورازريزی  درچنين وضعيتی چه انتظاری ميبايست از برنامه       

توسعه ، بگونه ای واقع  حالبه اتفاق ک	نشھرھای کشورھای در ھنگاميکه به اکثريت قريب!  قابل تحقق 

 ممانعت) الف: باشد  شامل دوھدف مشخص ، "فع	 ميتواند:  انتظارقابل  توجه نمائيم ، ميبينم توفيقگرايانه 

، البته بامشارکت مردم در ربسياوابتکار نديشیاامکان بادور ءدرصورت) ب     . از افزايش مشک	ت 

وضع موجود  به با توجه امروزه.  گرديد  پيش رو  تعديل ويارفع کاستی ھای سياست گزاری ھا ، موجب

 ازايناترفر اين مرحله ازتوسعه کشورمشروط کننده ند توسعه ويا ويژگيھای ساختاری ونيازھای مبرم رو

به  اھدافچنين  نيل به اما.  دنچيز ديگری باش وتکيه برسطحی نگری ، توھماتنميتواند جز" ، واقعا اھداف

جريان در ھای سياست گزاری ھا باروند»  ءتقابل«ازپرھيز  به شرط، ھرچيزحداقلی ، قبل از ظاھر

. است  تحقققابل  پاسخگوئی به مطالبات شھروندان ،با ھدف قرار دادن  وفراھم شدن مشارکت مردم ويا    

ان تاکنون درکشوردر برنامه ريزی شھریاغاز زمانومرحله ای ازتوسعه ايکه ازباتوجه به شرايط       

  بھمين.  عديل مشک	ت باشدراه حل رفع ويا تازگسترش ک	ن شھرھا نميتوانست  قرارداريم ، جلوگيری

" شھری را بعضا مشک	ت ، هشدعلت مزيد برھمواره  -جلوگيری مذکور  –که شاھديم  ھمانگونهسبب ، 

جلوگيری  ، ازانجا که.  ه استبحران تشديد نمود حد مشکل مسکن راتاتاکنون  انجمله از. دوچندان کرد 

ء  يات روند توسعهرخاصه ضرو، ی جمعيت روند جابجائ –جريان باروندھای در ک	ن شھر، ازگسترش

قطبی شک	ت ساختاری جامعه شھری ، نظيربرم.  در تقابل کامل بود - میگاه توام باسردرگند وبسيارکُ 

ھمه شھری وبيش ازعه ک	نجام )گراسيونتان(گسيختگی روبه افزايش بجای يگانگی  شدن ، جدانشينی و



تھران منطقه ک	ن شھری م اکنون ميزان حاشيه نشين ھا درھکه بقسمی . (  افزود  شيه نشينی بشد تبرحا

.)تھران شده است  بيش ازبيست در صد جمعيت شھر  

 

 

  ديگر حريم شھر توھم          

حريمی که شھربرای   شھرباعث شد گسترش حاشيه نشينی حول وغير قابل کنترل شدن انی ازنگر         

  ايجاد حريم مانع گسترشساده انگارانه که انھم با اين تصور.  تعيين نمايند باشدان ساخت وساز ممنوع در

، ھمانگونه که  اما با وجود ھمه اين محدويت ھا. ساخت وسازھای غير مجاز خواھد شد "وعمدتا شھر

. تری افزوده شدبرجمعيت منطقه ک	ن شھری تھران حتی بادرصد بيش شاھديم ،   

جريان در روندھایودرتقابل با محدود کننده اقداماتاجتماعی و تداوم عقب ماندگی وتنگناھای اقتصادی     

پديده ،  انھابا تشديد  ، مشک	تی را بوجود اوردند که اتخاذ شدندگسترش شھرزا که بصورت جلوگيری 

" پيش گفته  ، فرضا سياست گزاری ھایاز که قبل،  اربه حاشيه کم درامد شھراقشاری ازرانده شدن بخش

شھرسازی وروند ک	ن شھرشدن " رج به  (.، بوجود اورد تھران با ان مواجه نبود شھر،  بعنوان مثال

 رشدده اما به کاسته شازشتاب رشد جمعيت شھراخير بھمين سبب درسالھا .) م کاظمی ھمين سايت " تھران

به شدت افزوده شده است  ، خاصه منطقه ک	نشھری تھران ، شھرھای بزرگجمعيت  منطقه ک	ن شھری 

م به را با ساده لوحی تمار کاران کاھش شتاب رشد جمعيت شھردست اندلب اينجاست که برخی ازجا. 

بدون اينکه به معض	تی که  ميگويند سخنحساب موفقيت خود گزارده ، ازجلوگيری ازافزايش جمعيت شھر

 اشارهی ، درمنطقه ک	ن شھر عيت حاشيه نشينمرشد ج صد، ازانجمله ، چند برابرشدن در ايجادنموده اند

حاشيه نشينی ، نتيجه به » تشديد« گوئی اين دوموضوع ربطی به يکديگرنداشته و  .داشته باشند  ای وتوجه

!بيراھه رفتن سياست گزاری ھای جاری نيست   

خشت کج برای شھر با توجه به ويزگيھای ساختاری وضع موجود بخش شھری کشور،  حريم ايجاد         

گسترش  سئلهم انچون پس از.  ه شدافزود "شھر گسترشجلوگيری از"توھم بر که بود ديگری توھم يا دوم



ار به ايجا که رسيد وسياست ک ب	خره  .تشديد شددرحريم شھر مجازوساخت وسازھای غير حاشيه نشينی

حريم مسئله در ،رايجاد باغ شھ راکارچاره  يشان ھويداشد ، به توھم ديگری متوصل شده ،د مآھا ناکارگزاري

.دانستند  ،شھرشده ردا  

پس از  .رفت شروع شد وازھمان اغازبه بيراھه  لدھه چھه که م	حظه ميشود، اين مسئله ازھمانگون       

 را مدتیشھری ساخت وساز زمينهصاحبان منافع در،  انق	بناشی از جو بوجود امده  نخستانق	 ب ھم 

ھت پاسخگوئی به مطالبات مردم  جکنده ای که درسالھا اقدامات پرا ايندر  .زده وبه حاشيه راند  کنار

ولی .  را فراھم اورداين زمينه مردم در امکان مشارکتميرفت  اقداماتی که ،.  گيری بود حال شکلدر

 ام	ک ومستق	ت را در قبضه داشتند انی که بازارداره سرماي ،انبوه ساز، مشاور بصورتصاحبان منا فع 

کم اتر ،تراکم خر    -برساخت وساز وام	ک ومستق	ت شھرسلطه دارد سرمايه سوداگری که بختک وار -

ويا به بيان ديگر  .  دباره نقش افرين اين صحنه شدنوودکرده برج ساز وغيره خودرا جمع وجور فروش،

! ش وھمان کاسهآھمان يعنی  .  شد ھمچون قبل از انق	ب دوبارهوضع   

 

  !توھمی فوق توھمات ديگر ، ھزار متر زمين ووي+ سازی ھمگانی      

  و دست اندر کاران مقصراين بيراھه رفتن ھا چه   کی وچگونه پخته شد ؟ آش مورد بحث ِ : خوب     

بگونه ای که بايد  ھستند یھائپرسشاينھا ،  رابايد گرفت ؟چه کسانی يقه  وب	خره  ؟ بودندصاحبان منافعی 

.بود  ھابرای ان ای قانع کننده ھای   مسئو نه درپی يافتن پاسخ  

  .است  گذاشته شده رھمشھباغاحداث  رقرا گرديده ،حريمی ايجاد ،  شی پخته شده آاما به ھرحال       

ميرسد ، حال باھرنيت وھدف سياسی ، ميخواھد اين آش  پخته را نذر ه  بااين اوصاف شخص ثالثی از را

در  ھمواره ومشاورانشان مسئولين  ؟ غيرمعمول است خوب کجای کار. اھداف خيرويا شر خود کند 

! نيست  ی؟  اينکه مسئله جديد! اندکرده و نتيجه عکس ھم گرفته  "آن  " راخرج" اين "بکرات  ھمامورديگر

شان روی دست ماندن؟ پس از ندپس ازساخت روی دست نماند؟ مگر ندجديد ساخته نشد ھایمگرشھر

ر  مگر قرا ؟ ند  گرفت ھم ؟ مگر نتيجه قابل ذکری ندنکرد ان خرج رونق  دادن را امتياز انواع ترفند ومگر



خط ونشان  ، ؟ ندنشد چند صد ھزار کارمندان به خارح از تھران منتقل شوند ؟ مگر انواع وعده ھا را نداد

   ؟فرمانشان پس گرفتن تدريجی غير از ه بود ؟ چنتيجه نھائی   خوب چند در صد رفتند ؟ ؟   ندنکشيد

ر تقابل باروندھای در مور ھرنيت وسياست باھربرداشتی که مطرح باشد ، اما ھنگابی که ددراين ا       

مسئله درستی وياغلط بودن اين سياست گزاری   .بست خواھد رسيد  گيريد ، بسرعت به بنجريان قرار

کشور  یوضع موجود بخش شھر مسئله اصلی بيگانگی اين سياست گزاری وبرنامه ريزی ھا با. نيست 

اھداف بصورتی  .ھستند باضرورت ھای وضع موجود ما مغاير کليشه ای ايده ھایمشکل بواقع  . است

اقعيات مگرطرح جامع اول مبتنی بر و .  نداين حلقه نيستودرواقع در با واقعيات بيگانه  که ندشد تعيين

 1355سال  ارائه شده بود ؟  اگرچنين بود چرابرای تھران - ان زمان در -وضروريات بخش شھری کشور

چنين  تعيين  مشاورين وتھيه کنندگان طرح ان زمانھمينکه در. ين کردند  ميليونی تعي 4.5سقف جمعيت 

ويژگيھای  و واقعيت ھا هب بی توجه بحد کافی گواھی ميدھد که تاچه حد،  سقف جمعيتی را می پذيرند 

. ه اند بود !  فارغ ازاين ماجرا واقع ،ودرساختاری وضع موجود ان زمان کشور  

 انبلکه انچه بر . نيست ھابرنامه ريزي بودن» غلط  «مسئله مورد بحث  مسئله : ميکنيمبنابراين تکرار     

  درزمينه برنامه ريزی شھری وتعيين سياست گزاری –اين زمينه در:  اين است که" تاکيد داريم مشخصا

به ھيج وجه براساس طرح مسئله ء   برنامه ريزی ھا .کستان بوده است تاکنون ره بتر  - ی مربوطهھا

کننده ھای ساختاری  با توجه ھمه جانبه به بخش شھری کشور ودر نظرداشتن ھمهء مشروط انھم مشخص

  . نمودتجديد نظر بطوراساسی در اين روال کار چاره ای نيست ، مگر پس  ان انجام نشده است ، 

بااطمينان کامل ميتوان گفت  ، بی ھمه جانبه اناگر باتوجه به جوانب مختلف وضع موجود وخصلت يا      

جلوگيری دستوری گسترش ک	ن شھر ، توھم وبه بيراھه رفتن بوده است ، ايجادحريم برای جلوگيری از  : 

گسترش ک	ن شھر ، بجای توسعه وگسترش نقاط شھری داخل  منطقه ک	نشھری ، بيراھه رفتن وتوھم 

زمين ھای حريم مذکور برای ويا فروش  ءاغشھر ودست اخر اھدابعدی است  ،  به ھمين صورت ايجاد ب

با برخورداری از حق ساخت وساز  احداث  وي	 ويا مشابه ان ، به خيال اينکه مالکين اين باغھای خيالی

مانع استقرار ويا اشغال زمين ھای محدوده توسط حاشيه محدود ،ھم حريم کذائی را سبز وخرم نموده وھم  



وساده  جزخيال پردازی انرابوده و ، بوضوح توھم درتوھمخواھند شدوسازھا غير مجازت خنشينان ويا سا

  !نميتوان ناميد لوحی 

 

   1390مھدی کاظمی بيدھندی      تيرماه         


