
  ؟! ی درراه استديگر ءمشکل افرينی . دپرند پايتخت اداری کشورش        
  
  
  مھدی کاظمی بيد ھندی        

  
  

مربوط به مشابه تصميمات  انندھم، مسئله مشکل افرينی اين تصويب  ,,پرند پايتخت اداری کشورشد  ,,ءبامشاھده خبر       

 ءمشکل افرينیاگر بجای عنوان ،  اغراق نبود، ، چنانکهنآ.  دگردميومزيد برعلت شدند ، تداعی مشکل افرين که  تھران

    . گفته ميشد » ديگر یقوزبا1 قوز «ديگر، 

 ءومتوليان نمسئوليحال بايد ديد  . ندتھران ھمچنان ادامه دارروبه افزايش مشک5ت ومعض5ت ،  واقعيت اين استکه      

ھائی برنامه چه اھداف و ؟ند ه ا چه کردگذشته  پنجاه شصت سالدراين رمذکوتعديل مشک5ت دستکم رفع ويا  جھتن آامور

ورکلی چگونه وبط ؟ببارآورده است چه نتايجی کنون  تا،  امدهی به اجرا در ھاسياست گذاريمنصفانه   ؟ند وردبه اجرا درآ را

  ؟ وندرايج ميشمورد مشک5ت ک5نشھری کشور، سطحی نگر، وگاه من درآوردی دراغلب برداشت ھای 

  درکاستيھای متنوع  تھران ،در ھاجمعيت وفعاليتتمرکز  : چون ، یھمانگونه که شاھد يم ، ازاغازعمده شدن مشک5ت      

مربوط به حمل  مشک5ت، بزرگ ديگر در تھران وشھرھایمشکل مسکن روزبروز يدتشد شھری ، وخدمات تسھي5تارائه 

انھم  شھری ،نمدی ونا توانی شھردرايفای نقش ک5آناکار مجموع در و محيطی لودگيھای زيستآ،  ونقل وترافيک شھری

 کم ، اين مشک5تکم تعديل ضرورت چاره جوئی جھت رفع ويا دست ، کشورھای اصلی شبکه وسيستم شھربعنوان مرکز

 مختلف حھااوردن طررقم به اجرا درعلي ، کنون تا ان زماناز اما . اھميت بيشتری يافت خورشيدی سیدھه اواخروبيش از

 کنوننچه تاآيعنی   . است ادامه داشتهبا شدت بيشتری  کان کما اين مشک5ت،  اند اين زمينه انجام شدهی که درواقدامات ديگر

رفع ويا تعديل که بتوان ازچندانی  توفيق با" واقعا انجام شده ، همربوط ءیسياست گذاريھاو ی شھریطرحھا اجرای  بصورت

  .ھمراه نبوده است سخن گفت ، ء تھران ويا ساير شھرھای بزرگ کشورختلف زندگی شھریزمينه ھای مدر مشک5ت ،

م توان متقاضيان خريد ويا وکاھش مدا با - ھم شھرھای بزرگ ديگرالبته ساير -مردم تھران  :درمورد مسکن بعنوان مثال 

 سال به نسبتھرسال  - امد متقاضيان ش درھای مسکن درمقايسه با افزايبسريع تر ءگرانی و به دليل افزايش ، اجاره مسکن

   .اشاره داشت  ، شھری زندگیدر مشک5تساير يلا تعدرفع ويعدم به   ميتوان ، بفرض،  يا اينکه . ميباشندمواجه  -قبل 

  

     مشک#ت در ک#نشھرھای کشورعلل بوجود امدن         

   

وضعيت اقتصادی ،  چگونگی ميبايد دررا  شک5ت فوقتشديد م خاصهووجود  علت اصلی :شکی نيست که  ،"مسلما      

 –اين بخش در تاکنون چھلدھه ازه که مطرح ميگردد اين استکه ، انچ یاما پرسش. اجتماعی وسياسی کشورجستجو نمود 

ويا مشکل  اند شا بودهمجموع مشکل گدر تھران انجام شده ،بفرض دربصورت طرحھا وبرنامه ھا ،   –دربخش شھری 



نه ،  ھای انالبته ھدفگيري – شھری گذاری ويا طرحھای مختلفقالب سياستنچه درآ ، باوريم ايناين سايت برما در فرين ؟ آ

 ءيعنی نتيجه نھائی  ! خود مزيد برعلت شده اند تاکنون ، اغلبمشکلی  ءرفع يا تعديل بجای انجام شده ؛ –جزئيات ظرحھا 

علت بوجود  ،ما بنظر  چرا؟  !ند مشک5ت افزوده ابر ، دنگشا باش اينکه مشکلبيش از » ھاگيری وسياست گذاري ف ھد«

مشک5ت بوده را ازرفع ويا تعديل ترھا بيشمه ريزيبرناگذاری واکارامدی ومزيد برعلت شدن سياستمدن وضعيتی که درآن نآ

  :انھا به اختصار، عبارتند از مختلفی دانست که برخی از وشرايط عواملوجود ،  بعلت ميبايست 

طرح «مبتنی برھا گذاري اين سياست ءاھداف پايهو گيری سمت شرايط موجود بگونه ای نبوده است که ، چون) الف      

» بخش شھری« انب وضع موجودء ھمه جونھم بگونه ايکه آ ، مردم به مطا لبات  پاسخگوئی ءمحوريت با »مسئله مشخصی

عدم توجه به ان ع5وه بر .است شده ھای مذکوری سياست گذاريناکارامدموجب  در نھايت ، ، دنباشلحاظ شده دران  کشور

نبودن پاسخگوئی  به مطالبات مردم در اين  محور که انھم علت اصلی اش اين زمينهروندھای جاری در ءويژگيھای ساختاری

     .   سوق داد کليشه الگوھای وارداتیبه  بی کم وکاستراکاران ومشاورين شان دست اندر زمينه است ، 

  ازھمان؛ اورده اند ميمقابل مشک5ت رو به افزايش کم در اغلب ، اين زمينهدر ارگانھای اجرائی مربوطه ، چون )ب        

 ء مداومی، که به اقدامات حساب شده  ک5نشھرھا بجای کوشش درحل مشک5ت اچاربن ،تشديد مشک5ت  مقابلدرکار،  اغاز

جلوگيری  ، وگيری ازگسترش شھرجل: نجمله ازآ . ديدند جلوگيری ھای مختلفدر را سھلتر ءکارويا راھچاره  ،  داشتنياز

نه روند ھا  گاآھدايت «  يعنی ، تعديل مشک5ت دستکم رفع يا ءراه حلبنابراين ، ازھمان اغاز  .وغيره  افزايش جمعيتاز

ه محوريت پاسخگوئی ب باي5ت شھری ک5نشھرھا ھتقويت وسيع امکانات و تس: ازانجمله  »  موجود ءتحو1ت شھری

 بھمين سبب  . نداه از مشک5ت بود خ5صیدرپی بيشتر بلکه گوئی بنوعی ؛  نبود جامعه ک5نشھریمطالبات عينی ومشخص 

 .بکارگرفتند  ,, شھر ءبيش ازحدّ ,,   معروف به گسترشاين جلوگيری از برای ، حرفبا عمل  يا درحال  ، را امکاناتء مهھ

!! يعنی درعمل خودرا فريفتند. دست دادند گسترش ک5ن شھراز ءبيشتر جلوگيریبسياری را به بھانه فرصت ھای  درنتيجه 

  ؟!وشھر را به اين روز انداختند 

 يعنی  -  کامل باروندھای اقتصادی اجتماعی موجود » تقابل« ودر قابل دسترسغير"ء عم5جھت نيل به اين ھدف )پ      

 شا نتيجه شاھديم که ليکن برای تھران سقف جمعيتی تعيين کردند ،ازھمان اغاز -شھر ,,ءبيش ازحد,, گسترش جلوگيری از

   نچنان مبتنی برآ ھم اين،  مد آبميان د باغشھرجاايپيشنھاد  حريماين ، درمطرح نمودند  رابرای شھر حريم ايجاد  ؟!چه بود

  ؛انھا نشد استقبال چندانی از ساختند ، اصلیشھرزدورا شھرھای جديد ! است  نداشته  ای هجنتيتاکنون استکه ،  » توھم« 

اين روی دست ماندنھا که م5 نشدن بربرای   .ند درعمل روی دست ماند !ساخته شده اند  اصلیچون دورازشھرچرا ؟  

،  دتشويق وترفندھای مختلف شدن تبليغات ، متوسل به انواع ،ھمه ء شھرھای جديد احداث شده  با ان مواجه اند  " تقريبا

، خواستند چند  نمودندتر درا گاه تنگ وگاه گشا خدمات شھری  محدوده  ! ببارنياورد ای که انتظار داشتند ،بازھم نتيجه 



 را !به تقليد از پولپوت " احتما1 ,, مھاجرت معکوس ,,پيشنھاد موھوم  ؛ انھم نشد  !تخليه کنند  را ليون ازجمعيت شھريم

ولی   .دند ونماضافه ان  به راھم پسوند راھبردی ، با تقليد از نئوليبرالھاخرااين اوو جديد ت طرح جامع شھررا  ،پيش کشيدند 

نگرديد ؛ بلکه به افزايش وگسترش  باعث رفع ويا تعديل مشک5ت ،مختلف ن ھای فت کُ ن سِ ل کُ توام با شُ اين اقدامات  ءھمه

نه شرايط   ، درشھرتمرکزجمعيت و  ءافزايش بيش ازحد به را تاکنونجميع انھا  کهمشک5تی .  اين عوارض شدت بخشيد 

با » تقابل«وسياست گذاری  وبرنامه ريزيھای در ،کشور جامعه شھری ، ی وسياسی  حاکم بر وضع موجودعاقتصادی اجتما

   . حواله داده اند روندھای درجريان ،

  

  برداشت وباورھای بيگانه با ويژگيھای وضع موجود          

   

وتوجه به اقداماتی باکمی تامل : را ياد آوری نمائيم ، نخست اينکه ديگر مھم  نکته ادامه بحث دونون 1زم است قبل ازاک       

 ؛است  شدن حال انجامرد -انچه پيش ازانق5ب رايج بود  به شبيه –تاکنون انجام شده وھم اکنون ھم کما فی سابق   که

بھمين و  ری ميبيندوھای سلبی ودستجلوگيريرفع مشک5ت پيش گفته را دربرداشتی که راھکاروچاره  : يافت  درخواھيم

ء به رباوريشه دراين استکه  یبرداشت متوسل ميشود ،پيش گفته  زمون شدهآو امدناکار "عم5 راھکارھایه بھمواره خاطر

 بگونه ای رويائی طلوب رام ، درنتيجه ،دانسته  » بی برنامهوغيرعادی «وضع موجود را  پيشا پيش ، کهظاھر مقبول دارد 

 بدون توجه به ،ساده انگارانه ايکه باور  ؟!ملی ميداند ھا درقلمروجمعيت وفعاليت  » ءبرنامه ريزی شدهو توزيع موزون  «

انعت از برای مم" فرضا  با ان روبروست ،اين مرحله تاريخی درکه توسعه کشور ساختاری وموانع  مشک5ت ومحدوديت ھا

 برداشتی که ھم اکنون  .گسترش ک5ن شھرھا ميداندشھرھای کوچک وممانعت از گسترشراه حل را  ،ا ک5نشھرھدرتمرکز

نسبت به  ، ک5نشھری مورد بحثوضع موجود  سوال شود ؛اما ھنگامی که  . شان رايج است ومشاورين مسئوليناکثر ميان

عادی ھا راانوضعيت  ای توسعه يافته ،کشورھبا با مقايسه وضعيت شھری ما  عادی است ؟ عيتی غيره وضچويا ه چ

شھری توسعه يافته   وضعيتاگر ؛ بگوئيم وظاھر بين شان استد1ل نيم بنداما ھنگاميگه با توجه به ھمين  . توصيف مينمايند

بقول ، حال بھر يعنی !اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی وسياسی انھا ھم بھمان نسبت عادی است  ؛بفرض ، عادی است   ھا

 مھم توجه داشت کهبايد به اين امر با اين توصيف بسيار ابتدائی واشنا برای ھمه ،   ! بيله ديگ بيله چقندر، زان آ ذريمان زيع

انھم  –صورتی پيوندد ، درمی بوقوع اينجا يا انجا  ھا درفضائی جمعيت وفعاليت ررايش استقرا آر وتحولی که دريھرتغي، 

ويا توسعه  یدگرگون باحاصل و درارتباط متقابل "دقيقاھمراه و ، که شدعلت نخواھد مشکل افرين ومزيد بر  - بطور نسبی

  کم اوردن و پيِش رو ءتشديد مشک5تدستوری که بعلت به ستوه امدن از يراتيبنابراين تغ. وضعيت مورد بحث باشد در

و بواقع ،   عملدری پيشنھاد شود ، که وطرح مسئله ای قابل دفاع وتائيد عموم بدون مطالعه انچنان انھم دستگاه اجرائی ،



 ويا زرند  پرند ، مرند ،  ءنتفاوت چندانی ميا -شرايط کنونی در -  ومستعصل گرفتهتنگنا قراردر ندگانھبرای پيشنھاد د

 بيش بمراتب" يقينامشک5ت ، اخت15ت وعوارضی که بوجود مياورد چنين تصميماتی : با اطمينان کامل ميتوان گفت  ،نباشد 

    .ندش ھستانتظارنتايجی خواھد بود که دراز

ھمراه در سالھای اخير : مختلفه مطرح نموده ايم اين استکهانرا بارھا بصور تاکنون اين سايتنکته دوم  ، که البته ما در       

ھای ت گذاريسياسدر ھاگيريھدفناشی از ءيتدمحدو ان به سببوع5وه برتشديد مشک5ت اقتصادی ومعيشتی وگرانی مداوم  با

.  يدآی درقابل تصورغيربصورت " واقعا  -ن اگونه گرانی ھيپر يا  – مشکل مسکن"فرضاشرايطی بوجود امده که  ھری ،ش

، قادربه ادامه سکنی تھران ساکن شھر امددر کم شھروندانبسياری از ،شود موجب مسکن گرانیمشک5ت ناشی ازتا انجا که 

بسياری به حاشيه رانده  -سابقه نداشت  تھراندر که قب5پديده ای   –» یشھر ءطرد«ده وبا بوجود امدن پدي  ؛نباشند  اندر

رشد  ، بگفته رئيس شورای شھرتھران تا جائيکه ،. گشته درحاشيه بمانند نبه جذب به شھرمھاجرين جديد ھم قادرو ؛شوند 

ھم تھران  : بايد گفت صحت داشته باشد ،رگاين درصد رشد االبته (  . صد فراتر روددر 12از  شھرتھراندر شيه نشينیحا

   ) .مواجه استحال توسعه ک5نشھرھای جھان در ميانرشد جمعيت حاشيه نشين در ھای ن درصدبا1تري از يکیبا اکنون 

تھران  شھرء صد رشد جمعيتدرمقابل در ، ن ،  واضح استکهآصد رشد يش حاشينه نشينی ودو رقمی شدن دربا افزا        

رشد جمعيت حاشيه درصد افزايش ھم اکنون چنانکه  !به بھای طرد اقشارکم درامد ازشھر؟  اما به چه بھائی ؟! د کاھش ياب

 باری ،سف تا" اچنين وضعيت واقع با وجود :اکنون توجه بفرمائيد !است  شدهشھرصد رشد جمعيت برابردرپنج ا تچھارتھران 

  مسئولين، مواجه است  »طرد شھری«و بويژه  د بيمانند حاشيه نشينیجدانشينی ورش، قطبی شدن با تشديد  جامعه شھری که

 تعبير  ززدائیتمرکنيل ب افزايش جمعيت تھران وھمچنينجھت جلوگيری ازدر! يقی را توف اين وضعيت وبرخی مشاورانشان

    !چه بايد گفت ؟ ،  ,,! یموفقيت ,, ءپاسخ به چنين ادعایه دراکنون منصفان ؟!مينمايند 

م شبکه وسيستمی ھان ، استشبکه وسيستم شھرھای کشور  اصلیءچنين وضعيتی که ک5نشھر تھران که عضو اما در       

 ، زياد جمعيت "نسبتاشھری بعلت تداوم تحرک وجابجائی  بوده وجامعه گی وسيع روبرود با کاستی وعقب مانازيک سو که

  ھنوز که بيشتر به ھرج ومرج  ميماند ، یبا وضع موجوديگر، ازسوی دنرسيده جمعيت  استقرار نسبی ھنوز به مرحله تثبت

 ابجائی جبا روند شھرنشينی ودرچنين وضعيتی " مسلما ؟ !ھستيم بخش شھری کشوردرراھبرد ھدايت توسعه  وياسياست فاقد 

 د مذکوردرکه با رون، ھرگونه اقدام دستوری  کهتمرکزی  گرايش به خواھيم شد ؛مواجه  به تمرکزبيشتری رو  ءجمعيتی

 –پيشنھاد ميشود اھداف مشابه جھت تمرکززدائی ويا ساير"جابجائی ھای دستوری که فرضا تصميم به مانند  – باشد  »تقابل«

   . نمايدمينا کارامدی کامل مواجه شکست و با را

ويا کلی، ) اداری شھر تشکي5ت " فرضا( انتقال جزئی  نشان ميدھد ،بدون لزوم ارائه ادله بيشتر ، نچه مطرح شدآ         

عمل راه پيشنھادھائی ھستند که در ,, ايتخت انتقال پ ,, ءنخ نمای برخی ،بقول  وتکراری وبدون پايه " يعنی  پيشنھاد واقعا



روند در ، اخت5ل مشک5ت وسيع و عمده ايجادبطور حاصل شان،  اين راستا انجام شودصورتيکه اقداماتی دری نبرده ودربجائ

  . خواھد بود ،ی گی شھردرامور زنو سايتوسعه 

 – بخش اداریفعاليت   –تھران ک5نشھرھای ليت فعاخی ازرب ءپيشنھاد ويا تصميم انتقال ، ھمانگونه که م5حظه ميشود       

 موجودباروندھای  »تقابل «قع بصورت پشنھادی دردروا ،  نيستتھران شھر کالبد بھم پيوستهازجزئی پرند که  شھرجديد به

 "سريعا رايند آباجرا دراين زمينه که در تصميماتی ھرگونه ،استکه تاثير گذارو ، انچنان تعيين کننده تقابل مورد بحث. شد ميبا

   .د نمود به اقدامات مسئله ساز ومزيد برعلت تبديل خواھ

،  خوانده شود »حد«که بيش ازاست بدانگونهتھران ويا سايرشھرھای بزرگ کشورک5نشھردرعلت گسترش وتمرکزاگر       

وضع فضائیء  - فيزيکی امکانات جمعيتی ، سياسی وتااندازه محدودی –اقتصادی ، اجتماعی  واقعياتبھرحال حاصل ونتيجه 

نچه آ؟ چگونه  اما ؛بينيم ب» تمرکز زدائی «درچاره را  ، ميشودواضح استکه ھنگاميکه تمرکزمسئله ساز. است کشور موجود

عدم کنونی شده است  ؛ موجب تمرکز ،وضع موجود گرايشھای ناشی از ھمانگونه که:  ين استکها ، ناديده گرفته شودنبايد 

نتيجه باشد که در تغييروتحو1تیحاصل  بدون شک فقط ميتواند ، ھمان ھستيم که خواھان  بی تمرکزستعديل ورفع ن ياتمرکز 

گسترش ويا اورباشيم که باجلوگيری دستوری ازبراين ب اينکه نه ؛ دنباشحاصل شده  ، در بخش شھری کشور، توسعه تحقق

   )که درواقع بمعنیء جابجاکردن مشکلی که ھنوزحل نشده(دستوری  "انھم کام5، ين يا ان عملکرد شھربمکانی ديگرانتقال ا

 سعه وتو وضع موجودشاھداگردر بفرض چون ؟  چرا   ! ه باشيمداشت رابيش ازحد ميدانيم  انرا ی کهتمرکزرھائی از ر انتظا

انھم بصورت جزء  ،تھران  ک5نشھرمستقردر دراينجا بخش اداری – سيستم شھریعملکرد خاصی از ، کهتحو1تی بوديم 

 مبرمء ضرورت«مينمائيم تکرار ، نموده بودجابجائی مواجه  ءمبرم ضرورت با را  - سيستمی ازسيستم شھری تھران

ماکن ا ساختارھای فيزيکی ويا . اداری ويا امسال ان نيازنبودپايتخت  ايجادديگر به اقدام دستوری تحت عنوان  » ! جابجائی

اين بدان معنی است که  .ازشان بتدريح جابجا ميشدند ينه بسته ب  - اينجا بخش اداری شھر در - يا ان بخش  مورد استفاده اين

بخش  در اينجا –رد نظر مو برای عملکرد جابجائی »ء مبرم ضرورت « دستوری که بدون وجود ھای گونه جابجائیاين

با ان که کل شھر  - حدبيش ازء تمرکزرھائی از بفرض  –ديگری يا خواست  مشکلبرای غلبه بر"صرفاانھم  -اداری شھر

اين وبدون شک بنابر  .است انجام شودان قرار، که جابجائی کذائی بخاطر باشدواند رافع مشکلی ت، بھيچ وجه نمي مواجه است

کنان بخش مربوطه ، مراجعين وکاربخش امور هھم ادار،  خواھد امدمزيد برعلت در تبصور ک5نشھر برای ھم چنين اقدامی 

  . وسيعی مواجه خواھد نمود   مشک5ت اخت5ل ورا با  اداری

   .ديگری مورد توجه قرارداد  هاززواي رامذکورميتوان مسئله  ، شناسائی ابعاد ديگراين وضعيت اکنون جھت      

وضع موجود بخش ء ھاینيازمبتنی بربرداشتی مغاير با  ھایپی سياستشھرجديدی است که در پرند بنظرما ، ) الف       

جزء   .احداث شده است  ، ونه بصورت جزء انتگره اناصلی فاصله از شھر اب ايجاد شھرھای جديدشھری کشور ، يعنی 



وضعيت ھای شھری جديد با  نياز به انتگره بودن" ورفع5وضع موجود بخش شھری کش: اين جھت که انتگره ک5ن شھراز

واقعيتی ( .بيت شده ای برسندثت" تادرنتيچه ان شھرنشينی واستقرارھای مربوط به ان به وضعيت نسبتا ، دنشھراصلی رادار

بمانند ھم اکنون  پرند شھرجديد)   ناديده گرفته ميشودقابل تاملی ،  اما ، به علل مختلف سالھاست  ، وریآکه بگونه حيرت 

نتيجه روی دست ماندن با مسئله عدم استقبال ودر -بعلت فاصله داشتن از تھران " عمدتا – ساير شھرھای جديد احداث شده

مانند  يشيد تا چاره ای اند ت ميان مدنتوان برای ان در بدان حد نيست که ھرچند دوری پرند از تھران .مواجه است 

چنين دست  ارگانھائی کهبھرحال ، مسئولين ، مشاورين و   . نباشند  عدم استقبال مواجه ءکلبا مش" شھرھای جديد ک5ساير

مانع تمرکز  ، دنشھر اصلی ساخته شوبفاصله از اگر ، نادرست که  با اين استد1لء، انھم شھرھای جديد  ( پختی داشته اند

روی دست مانده  برای دست پخت ، ندصددرد" مرتبا)  ! که چنين نشد شاھديمالبته  .  را ساختند تھران خواھد شد ،بيشتردر

 نمودنبامقيد  -  راھمامکانات مسکن مھر حتی، ھای مختلف انواع تبليغات وتشويق گذشته از! بيابند  جديدی انمتقاضيشان 

باھمه اينھا نتيجه چندانی . خرج ندانم کاری خود نمودند   -! متقاضيان ان به خريد محل مسکونی خود در شھرھای جديد

دادند ؛ باھمه ھدرواقع بنوعی در ) راان اغلب کم درامدآورده متقاضيان (  رابلکه امکانات مسکن مھر! که ھيچ   ، حاصل نشد

درشرايط کنونی که با مسئله استقبال  ، ھای جديدشھر نيان بھرحال اين ارگانھا ويا با  . يافتروی دست ماندن ھا ادامه اينھا 

کر ويا فکر بِ  ,,پايتخت اداری  ,,انتقال ويا ايجا  ايدهميشوند اگرل خوشحا ، بنوبه خودکدام ھر يار کم مردم مواجه اند  ،بس

بھتر است اين " فرضاھمين خاطر برخی استد1ل ميکنند  به شود ؛ جديد روی دست مانده انھا يب شھرصن ديگری نظيران

  !ھمه با مشکل روی دست ماندن مواجه اند " چون عم5 ! يدآربه اجرا دانديشه  يا ھشتگرد ، پرديس جديد ء شھربرنامه در

نچنان به شھرتھران نزديک نيست که بتوان آ ،ان از کيلومتری 35شھر جديد پرند در جنوب غربی تھران وبفاصله ) ب      

نجار پيوست اجزای بافت شھری ، باتوجه به کيفيت اغلب ناھ کالبد شھری تھرا نانرا بصورت گسترش بافت بھم پيوسته 

حتی ، نا درست حال ھرچند بنظرما  ، م ھدفھشھرجديد مذکورالبته روشن استکه ھنگام احداث  –درنظرگرفت ،   تھران

منطقه ک5ن  »ء نقاط شھری « ھای جديد را ميتوان بصورتشھرپرند وساير حالاما بھر  - تھران بوده است جدائی ازالمقدور

  . داشت  شھری تھران در نظر

امکانات اکثريت جامعه وھمينطور تسھي5ت شھریجھات مختلف از تھران ءامکانات ک5ن شھری، شرايط کنونی در      

بصورت مطلوبی با بتواند  را ، نسبت به شھر اصلی ، درفاصله زياد واقع ءنقاط شھری ان حدی نيست کهدر - شھری ان 

تجربياتی که درسايرک5نشھرھای جھان براساس  ( تھران ک5نشھری ماننده درفاصله ايک چون .نمايد ) انتگره( خود يگانه 

 20تا حداکثر 10بين  ، ميتواند امکان انتگره شدن را داشته باشد ، يک وضعيت شھری جديد  )حال توسعه بدست امده در

ون مورد بحث بصورت انتگرسي -ما يژگيھای بخش شھری کشورباتوجه به و – به شرطی که انھم. کيلومتر خواھد بود 

شرايط کنونی که بعلل متنوع پيش گفته  ، در.  تحقق يابد ، ئی از يک راھبرد ھدايت توسئعه درکل بخش شھری کشورجز



 "بلکه دقيقا؛  ن برنامه نيستبعلت فقدان اين يا ا، اساسدر تمرکزی که (فضا مواجه است دراستقراربا تمرکزه شھری ما جامع

 برنامھريزی ھای شھری ناکارامد ومغاير با واقعيت  ، بعلت بعکسوازسوی ديگره از توسعه کشوراين مرحل »ذاتی «ازيکسو

 نبود وبا ک5نشھر -جديد يا موجود  -  فقدان انتگراسيون نقاط شھری مورد بحث ) .ھای وضع موجود بخش شھری کشوراست 

انزوا ، جز،  حاصلی -تھران  –اصلی ی با شھراين نقاط شھر، اجتماعی وفيزيکی  اقتصادیء تنگ  تنگا متقابل ارتباطات

مشاھده پس احداث شھرھای جديد و ، بود کهبھمين خاطر: توجه بفرمائيد  .نخواھد داشت ھای جديدبرای شھر  ، ائیعدم پوي

گفته نماند نا  !درارتباط قرارداد با تھران ھمه جھات از شھرھای جديد رابايد  ، يافتند کهدرمسئولين اين اواخردر بی رونقيشان

 پس برم5 شدن اشتباه ساختند واز ک5ن شھردورجديد را  ھایشھر ،ست برداشتی نادراول مبتنی بر: نگونه که شاھديم ا ھم  ،

تسھي5تی که ارتباط وانتگراسيون انھا را با  ارائه سايراتصال مترو ودرفکرحال ،  ک5نشھرشھرجديد از بودندور يعنی ،

د، ناين زمينه اتخاذ شده وميشو تاکنون درحال قضاوت بفرمائيد تا چه حد تصميماتی که   ! شندميبا تھران افزايش دھد ، 

   !درعمل بصورت جمع اضدادندو ضپرتناق" واقعا

مطرح بعنوان ضرورت غير قابل انکار اما انچه ما در اين سايت با توجه به ويژگيھای ساختاری بخش شھری کشور       

  مختلف   ابعاداميکه توسعه درگھن تا يا ، يکی دودھه اينده ھمدر و"چون جامعه شھری ما فع5:  اينکه عبارت بودند از ،نموديم 

که برای مھاجرين پيش ميايد ، که ی اضطرار وضعيت بعلت"عمدتا(ارمتمرکز جمعيت به استقرنرسيده باشد که نياز حدی ب

تمرکز رگونه اقدامی که که بصورت دستوری درجھت وباھدف ؛ ھ طرف ويا تعديل نشده باشدبر )ناچار به جابجائی ميگردند 

شده ! ھرچيز باعث تشديد تمرکزبيش ازشت که ارا ھمراه خواھد دنتيجه نخواھد داشت بلکه عواقبی  زدائی انجام شود نه تنھا

   . است  پيش رووضعيت توام با تمرکزازتر ووضعيتی را بوجود خواھد اورد که بمراتب زيان بار

ھای مربوط اين بحث ميتوان سياست گذاريشناسائی بيشتر جوانب مختلف  در ادامهء ون با توجه به انچه مطرح گرديد اکن      

ويا بصورت دو  دو زا ويه، از تھران را" فرضا ، به شھر جديد پرند ويا ساير شھرھای جديد وموجود منطقه ک5نشھریء

   فرضیھای ھرکدام از اين وضعيت  شکل گشائی ويا مشکل افرينی ودرجه م،  داده مورد توجه قرارفرضی متفاوت  سناريو

  .به قضاوت گذارد  راپيشنھادی را مقايسه نمود ،  تفاوت ھای اساسی ان دو 

   

   : اول فرضی يا وضعيت سناريو       

توجه به با  »پرند« ھمچونبرای وضعيت شھری ای » دستوری «  ، بصورت که تصميم چنين باشد کهفرض کنيم        

تصميم به انتقال بخش اداری تھران به شھر  ھمانگونه که در خبر امده ، يعنی  . قائل شويم موقعيت کنونی اش ، نقش جديدی

ء اين طريق اعمال سياست ويا مصوبهتعيين نمودن نقش برای يک شھراز: ناگفته نماند  البته (. جديدء پرند را باجرا درآوريم 

چنين اجرای  . ھنگامی که در اين رابطه تصميمی گرفته شده باشد : " فرضا  ).رسش بسياردارد، خود جای پيا ان ارگان 



 بخش شھری ما ، ء، در وضع موجودانھم با توجه به اين واقعيت که  ؛  پيش آ وردمتنوعی را  مشک5ت ميتواند تصميمی

ما بنا بر اين به باور .شکست مواجه نمايد کلی با ، چنين اقدامی را بطور  کافی خواھد بودمشک5ت به تنھائی ھرکدام ازاين 

ھران نخواھد داشت تمرکز در ت تعديلکمترين اثری در ، شته از مشک5ت وسيعی که موجب خواھد شد ذگ" چنين اقدامی واقعا

  ! اند کاران ساخت وساز و ذينفع ھای اين نقل وانتقا1ت را به نان ونوائی خواھد رسدست اندر شکی نيست که ، البته. 

بافت فيزيکی ازمجزا "وکام5  - کيلومتر 35حدود  - که بفاصله جديدی استپرند شھر ، فوق ميدانيم ءبا توجه به فرض        

با احداث شھر جديد به  ، وده کهنادرست باين باورمبتنی بر ما، بنظر عمدی ءاين دوری  .ساخته شده است پيوسته شھرتھران 

انچه در واقع بوقوع پيوست  بعلت اين اقدام نادرست ، بھمين دليل ،  ؟!ان شد دربيشترتوان مانع تمرکزمي،  از شھراصلیدور

 تھران  صد رشد جمعيت حاشيه نشيندر ھمانگونه که شاھديم ،  ساخته شده اين شھرھای بجای جذب ساکنين جديد در :

ونگی بخش اداری گی شھر جديد پرند وھمچنين چاکنون با توجه به شناختی که نسبت به موقعيت مکان ؟ !دورقمی شد 

  :شھرتھران داريم ميتوان گفت 

ھای شھر باعوارض ناشی ازسياست گذاري اين ، قبل ازاينکه نقش جديد پرند بگونه ای دستوری تعيين گردد)  الف        

. بوده است مواجه  -  دران اليتويا فع ازانجمله عدم استقبال کافی برای سکونت - نادرست قبلی که منجر به احداث ان شد

ی استکه فاصله شان با تھران شھرھای جديدازسايرکمی کمتر ، پرند جديدءشھر موردعدم استقبال مورد بحث درھرچند 

  .است بيشتر

ھم اکنون  بصورت  قرا ريابد ،تدر پرند اس ,, پايتخت اداری ,,است بصورت بخش اداری شھرتھران که قرار)  ب       

 . می ازسيستم شھری تھران است که ارتباطات متقابل وسيعی با سا ير جزء سيستمھای سيستم شھری تھران دارد جزء سيست

سيستم وياعملکردھای شھری بسيار زء بويژه در سيستم اداری متمرکز کشور ما که ارتباط اين جزء سيستم شھری باساير ج

عنی ھرگونه جابجائی فضائیء محل استقرارء ساختارھای فيزيکی ي.  ميباشدوسيع وبا ارتباطات حاشيه ای بازھم و سيع  تر

کنونی اش  فضائی وجدا نمودن ازپيوندھای -شده است ح که تحت عنوان بخش اداری شھر تھران مطر – اين جزء سيستم

 توسعهاصل ح:  توجه بفرمائيد سيستم شھری تھران با شد ؛ در  تحولتوسعه و  حاصل :  ھنگامی مسئله ساز نخواھد بود که 

باره انجام نخواھد شد ، بلکه  بتدريج وھمراه با تحو1ت  اين جابجائی بيک ، که در انصورت ھم. . . در سيستم شھری 

ھنگامی   ، ء مورد بحثبرای جابجائی کلی يا جزئی بخش داریچنين تحققی وھم  . بل تحقق خواھد بود فرضی موربحث قا

اما   ؟ !وده باشد  نمانتقال را مطرح » مبرم  ضرورت«رت جزئی يا کلی اين بخش حال بصود پيش ميايد که عملکر

، بطور کلی اين بخش باشد » عملکرد«نکه در رابطه با تصميم به انتقال بيش از اي درشرايط کنونی ، ھمانگونه که شاھديم ،

  .است زدائی در جھت تمرکز واھی اقدامی



متقابل ازنظر روابط  ، نظر داريمزئی از منطقه ک5ن شھری تھران درت جبصور آنرا شھر پرند ويانقطه شھری ايکه )پ     

 وارتباطاتی فضائی – ابعاد اقتصادی اجتماعی وفيزيکیويژه درب ، پيشرفته ءشھری امکاناتچنان اندارای  ، درون ک5نشھری

انھم عملکرد بسيار مھم ، ديد ج یدبرای ان عملکر - اين يا ان مقاميا پيشنھاد  – وتصميم خاصیاساس دستورکه بر ،نيست 

روايط  و امکانات ازشھرجديد پرند اگر .قايل شد مطرح شده ،,,  !پايتخت اداری کشور ,,تحت عنوان  که کشدار وقابل بحثی 

بسياری از  در انصورت  متقابل درون ک5نشھری پيشرفته وانتگره اش باساير جزء سيستم شھری تھران برخوردار بود ،

مقام ، شورا  انآدستوراين و باه تاکنون ن اداری شھرھم ، جمله بخشاناز ورد استفاده سيستم شھری تھرانی ديگر مبخشھا

  چنين بود ؛" ان اگر واقعاع5وه بر !تاکنون به انجا انتقال داده شده بودند  ، ضرورت مبرم جابجائی ،بعلت  وغيره ، بلکه

اھده ميشود اين ھمانگونه که مشبنابر !طلب ايفای چنين نقش نبودند ؟ھم داوديگر روی دست مانده" عم5 ءشھرھای جديدساير

قربانی ھردو  در واقع ،  مطرح ميگردد ، وھم شھر پرند  ,,پايتخت اداری ,,تھران که تحت عنوان ، ھم بخش اداری مستقردر

تا در  ميشوند ؛ شان لی دستوری ، بيگانه با وضعيت فع" اقدام کام5 برداشتی نادرست ازوضع موجود بخش شھری کشور و

با توجه به ويژگيھای  ، چنين تعديل يا خواستی ،ازاينکه صرف نظر !درتھران تعديل گردد بفرض تمرکز ، نتيجه اين جابجائی

پيشنھاد   استبھتر ، اگرغيرازاين است  .توھمی بيش نيست " واقعا تھران ،اجتماعی وسياسی ک5نشھر ، ساختاری اقتصادی

، در د بخش شھری کشورواقعيت ھای وضع موجوه ب باتوجه  ، ادله مستد ل وقابل دفاع خود را ، قدامی دھندگان چنين ا

   .  قرا دھند  عمومی افکار معرض قضاوت 

ھمانگونه که مشاھده ميشود ، نادرستی اين تصميم بقدری محرز واشکار است که ضرورت ارائه ادله بيشتری برای        

بماند اين استکه  تاچه حد فقدان پژوھشھای ھمه جانبه و نظريه ولی نکته ای که نبايد ازنظردور.   اثبات نادرستی ان نيست

واز سوی ديگر کمبود مشارکت فعال  ، از يک سو پردازی شده که بطور مداوم در سطح افکار عمومی مطرح شود

   !کستان نمايداينگونه تصميم گيری ميتواند بطورمداوم مارا بجای کعبه راھی ترشھروندان در

  

  سناريو يا وضعيت فرضی دوم             

  

نقد ؛  مطرح ميشودکشوردر شھری رايج مدآناکار ھایذاريگسياست داشت نقادانه ازراساس ببر"اصو1 اين وضعيت         

 تمشک5 : يم کهاين باوردراين برداشت بر. نموده ايم ح مطر حد تواندر تاکنونمقا1ت متعدد اين سايت ھمه جانبه ايکه در

اقتصادی ،  وضعيتعللی که ناشی ازگذشته از ھستند ،با ان روبرورتھران که ک5نشھرھای ما بويژه ک5ن شھ وعوارضی

زيک سو بدون مشارکت کافی مردم سياست گذاری ويابرنامه ريزی ھائی استکه ااثردر موجود است ، اجتماعی وسياسی

انچه !  ، اتخاذ شده وميشوند بخش شھری کشور وضع موجود ه جوانب مختلف ب ، وازسوی ديگرعدم توجهھادرتصميمی گيري



مطرح   ، ھدايت توسعه در کل بخش شھری کشور) استراتژی(راھبرد  ، ضرورت تدوين يک : دربحث مربوط به " را قب5

 ،وسيعی مواجه است " جامعه شھری ما با تحرک وجابجائی جمعيتی نسبتاچون درشرايط کنونی  : کهبدين علت بود  .نموديم 

اين راستا درکه ميبايد  اتیواقدام ھا برنامه، نرسيده  تثبيت نسبی رجمعيت وامکانات درقلمرو ملی ھنوزبه وضعيت و استقرا

اينصورت د ؛ درغيرنباشبخش شھری کشور  » لکُ «  د ھدايت توسعه درراھبر ھماھنگ با يک"الزاماميبايست ، د نانجام شو

به اين مھم ھم  ، ع5وه بران! د شد نخواھاجتناب ناپذير کليشه کردن الگوھای بيگانهادامه داشته ، ھم  بيراھه رفتن ھا  ھم

 کل بخش شھرید ھدايت توسعه درراھبر بايک یھماھنگازغرض  ھای مورد بحث ،سياست گذاريدر ، اشاره داشتيم که

ويا با1  ک5نتبعيت از يک طرح  ؛ح ميگردد مطر، بصورت متعا رف ، با نگرشی سلسله مراتبی  "بعضا نچنانکهآ، را کشور

نيت ھماھنگ  ، "ااين مورد مشخصدر هلکب . نميدانيمو يا چشم اندازبيست ساله وامثالھم  نظيرآمايش سرزمين دست تر،

ويا  بخش شھری کشور ءوھمسو کردن برداشتھا ، ھدفگيری ھا با ويژگيھای ساختاری روند ھای درجريان در وضع موجود

 اجرای اين يا ، يعنی براين باوريم که ھدف  .، خواھد بودرحله ايکه اين ويژگيھا تاثيرشان بسيار عمده وتعيين کننده است مدر

 الگوئی است که مبتنی برخلق ويا دقيقتر چيز ارائه قبل ازھر بلکه ھدف ؛ نيستی توسعه شھروارداتی  "معمو1الگوی  ان

  .باشد  ،ت يابی ويژگيھای روند ھای درجريان خصلووضع موجود ھمه جانبه در پژوھشھای

ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ان در ويژگيھای ساختاری اھم ولحاظ به بخش شھری کشورجانبه ھمه اکنون اگر باتوجه ای        

يعنی   ،خصلت يابی بخش شھری ، جغرافيائی واکولوژيکی وکوشش درفضائی  -نھادی ، فيزيکی –جمعيتی ، سياسی  -

ردی  بدون شک ضعف عملک  بدست خواھد امد ، که ای ، اولين نتيجه گيریوضع موجود دروسيستم شھرھای کشورشبکه 

پيشين اين سايت کوشش نموديم در حد  ھایمسئله ايکه در بخش . ابعاد پيش گفته خواھد بودشبکه وسيستم شھرھای کشور در

    .مائيمنامکان جوانب مختلف انرا برجسته 

نتيجه ميدانيم ، پس  مسئله ساز وبیرا  ,, خش اداری تھران به شھر جديد پرندانتقال ب ,, وضعيت اول يعنی اکنون اگر      

       ؟ ايد  ب ميتواند تصميمی مطلوب ومقبول به حسا ، نظر گرفته شدهدر بجای تصميمی که برای ، شھرجديد پرند ، چه اقدامی

ودر  ھماھنگ،دست ماندن رھانيده وھم بگونه ای واقع گرايانه ، ھمراه  تصميمی که بتدريج ھم شھرھای جديد را از روی   

تعديلء  تدريجی گرايش ،  جريان ، روند توسعه ، روند جابجائی جمعيتی و ساير ويژگيھای ساختاری با روندھای در تعامل ،

   .به تمرکزء رو به افزايش را بھمراه داشته باشد 

وافزايش نجومی  شھرھای جديدی که ھم اکنون علی رغم ترفندھا وتشويق ھای مختلف اگر به شھر جديد  پرند وساير       

باعدم استقبال مواجه اند وھمچنين وضعيت ھای شھری  موجودی که در منطقه ک5نشھری  بھای مسکن در تھران ، باز ھم

، نخسين اقدامی که ميتواند  به   بگيريمشھری منطقه ک5نشھری تھران در نظر   بصورت مجموعه" ک5 راتھران قراردارند 

  بجای جلوگيری ازتوسعه وگسترش تھران که تاکنون بی ثمر وسئله ساز بوده ، ؛ تعديل تمرکز درشھر تھران ياری رساند



نات ان ازيکسو و متمرکز نمودن امکا ُبعد منطقه ک5نشھری توسعه عملکرد ک5نشھری تھران درو )استاتوت(تقويت جايگاه 

، که بصورت بدنه شبکه ويت وتوسعه شبکه ک5نشھرھای کشوربويژه تق ، ک5ن شھرھاويت عملکرد سايرتوسعه جھت تق

يعنی  ، ھمسو دانستن ھدفگيری ان برداشت وتحليلی ،، چنين با پذيرش  . را ھدف قرار دھيم   کشورعمل ميکنند ، شھرھای

" ؛  او1 وابط متقابل نقاط شھری مذکور با شھرتھران توسعه وتقويت عملکرد ک5نشھری تھران  براساس تقويت ھمه جانبه ر

با روند ھا "کام5 اند ؛ » تقابل « ، ھدفگيری مذکوربرخ5ف اھداف سياست گذاری ھای رايج که باروندھای در جريان در 

  .  رفتد گنفاصله خواھبيراھه رفتن ھای سياست کنونی  از بوضوح" و ثانيابوده  »تعامل « در جاری یاقتصادی اجتماع

توقيق چنين سياستی ع5وه بر پذيرش استد1لھای مطرح شده ، درگرو رفع تدريجی اکثر محدويت ھای دستوری " مسلما      

مسئله ونا کارامدی   ھم اکنون محدوديتھائی که. اند بودهنظر درسالھاست بصورت اھداف سياست شھری  خواھند بود که

ھدايت توسعه در کل بخش شھری د راھبر با یسياستی ھماھنگين پيگيری چن ، البته . ھويدا شده است " کام5سازيشان 

ت محدود ارھای جديد پيشاپيش با امکانھش در چنين دورنمائی بدون اينکه ضروری باشددر  .کشوررا نياز خواھد داشت 

" بصورت کام5 د ،ميباشن که اغلب بگونه ای يکنواخت فاقد ھويت وحداقل ارزش معماریمسکونی   ی مجموعه ھایعموم

   .شوند  تکراری  ساخته 

 توسعه وتقويت ھمه جانبه رابطه متقابل در ابعاد مختلف ميان اين شھرھای جديد ويا موجود که انرا بصورت  يگانه         

 بصورت بدون لزوم ھدردادن امکانات ،  ايکه ميناميم ، توسعه  -بفرض تھران -شدن اين شھرھا با شھر اصلی)انتگره (

که در اينصورت استوتمرکز در . د ، جاری خواھد شدھری را دربر ميگيرشھر که ھمه نقاط شقلمرو منطقه ک5نطبيعی در

در تعامل ء اثر توسعهدر قلمرو منطقعه ک5نشھری تعديل شده ودر  ايجابی ونه ئستوری" بگونه کام5نتيجه توسعه 

ھرزمان توزيع شده تر خواھند  ءقرارترايش اسآطقه ک5نشھری به ھا در قلمرو من، استقرارکننده  روندھای مشروطباساير

متناسب با ميزان توسعه ای که تحقق يافته  ، يا با تحقق توسعه مذکور گھمراه وھماھن بعبارت ديگر تمرکز کنونی. رسيد 

  .خواھد شددرھمه ابعاد تعديل  بتدريج باشد ؛

   

     1392مھدی کاظمی بيدھندی        فروردين           


