
  بخش اول  !توھم  تمرکز زدائی ، واقعيت و تمرکز و         
  
  

  مھدی کاظمی بيدھندی               

  

» گرايش«درواقع  ياوتمرکز مشکل ، مدهآک�نشھرھای ما درصورت عارضه بسيارمھمی که ب سئلهم        

تمرکز، اگر: طرح نمايم اين استکه ميخواھم دراين بحث ماما انچه را .جمعيت وفعاليتھا درانھاست به تمرکز

اما . است » واقعيت«يک  ،مرحله ازتوسعه کشور ايندروضع موجود ودر مشک�ت وعوارض ناشی ازان

   .بيش نبوده است » توھمی« انجام شده وميشود گفته و يا انچه تاکنون درجھت رفع ويا تعديل ان

حد را دری کشورک�نشھرھادرمختلف تمرکز کوشش نمودم جوانباين سايت ھمواره ھای قبلی  نوشتهدر   

 رکزباھدف تمسياستھائی که چرا : ءبتوان ، برای پرسشبا اين ھدف که انھم  . توجه قراردھم امکان مورد

  . ه شود دادپاسخ قانع کننده ای ارائه  ؛مواجه شده اند ناکامی وحتی تشديد تمرکز با، درامده اندزدائی به اجرا

  

  رکز در ک نشھرھا  علل گرايش به تم     

وضع درنقاط مشخصی درمتمرکزرعمده گرايش به استقراامکان علل حدنوشته ھای قبلی اين سايت دردر    

 تمرکز: ته نمودن اين مھم سانھم با برج. مطرح شدند  –شھرتھران ک�نک�نشھرھا وبويژه دردر -موجود 

ه طبيعی شرايط اقتصادی ، تحليل نھائی نتيجدر ، ميدانيم فرينآ ومشکليندآناخوش  ھا که انراک�نشھردر

 تبعل ازيکسو شرايط اين .استوضع موجوددر فضائی –ب�خره فيزيکیو سياسی  جمعيتی ، –اجتماعی

 ھر ،بنابراين  .روبروست  کنونی با انکه روند توسعه استنيازھائی ازسوی ديگرناشی ازوتوسعه نيافتگی 

. بوددرابعاد پيش گفته خواھد تحول وبه تغيير شروطای کشورمک�نشھرھدر گرايش بتمرکزتغييروتحولی در

توسعه ، يعنی نتيجه عملکرد اين مرحله از» ذاتی«بنوعی ميتوان وميبايد اين پديده را اگرچنين باشد ،

بخش  ءوضع موجوددرتمرکز: صورت دراين ! ابعادفوق دانستجاری درھای ويژگيھای ساختاری روند

، ھنگامی  ين بخشاوتحول درتغييرھای ساختاری روند با توجه به ويژگي  -درک�ن شھرھای کشور –شھری

ويژگيھای ساختاری پيش گفته در ابعاد مختلف  عوارض ناشی از:  کهستا تعديل قابلدستکم قابل اجتناب ويا 



درغيراينصورت اقداماتی که جھت تمرکز زدائی انجام ميشود ،  !باشند  کاھش واز ميان رفتننيز روبه 

  .بدون نتيجه مورد انتظاروحتی مسئله افرين خواھند بود " عم�

؛ ميباشدعوامل متعدد ومتنوعی وعملکرديجه تاثيرک�ن شھرھا نتازانجا که گرايش به تمرکزدر لذا،       

ابعاد مختلف ميبايد بخش شھری جامعه را در، ی عوامل فوق ائيابی وشناسبرای خصلت  ،ھرچيزقبل از

" که معموK نه چندان مستدلیی اظھارنظرھااز ، اين بدان معنی است که پيشاپيش . مورد توجه قرارداد

 از آن !نمائيم پرھيزند ، نميدا راتعيين نمايدپيش استقرارھا که ازبرنامه ای   ءعلت اين پديده را بفرض نبود

ويا   اين اقداماگر: ھمچون . د نمختلف اغاز ميشو» اگرھا«که ھمواره با  ديگریمشابه ھای  ينيتب : جمله

  ناگرپيشاپيش مانع  گسترش ک�  !ايجاد کرده بوديم گررفاه را درروستاھا ا ! ن اقدام را انجام داده بوديم آ

به  مھاجرت معکوس  جھتاگر   ؟!اگر جمعيت را در شھرھای کوچک استقرار ميداديم  .  ميشديمشھرھا 

مشابه ,, اگرھای ,,بسياری از ب�خرهو) ! از ُپلُپوت الھاماب "احتماK البته اين يکی(.  اقدام مينموديم !روستا 

  مشان ، در صورت انجا که انھم براساس اين باور  . مطرح ميگردند مبتنی برچنين برداشتھا ئی که ديگر،

    ؟!نمی شديم با تمرکز پيش رو مواجه 

جامعه ما به مختص  فقط پديدهاين : بپذيريم  قضاوت ونتيجه گيری ایھرقبل ازمھم اين استکه ،  اما      

» اگرھای« دراين کشورھا ھم تا کنون . مواجه اند انبا  نيز حال توسعهدر جوامعبلکه امروزه کليه . ت نيس

   ؟!فوق سبز نشده اند 

 دھه گذشته بخاطر دراين چند چگونه : ، ميتوان دريافت ھابا توجه به اين واقعيت ضمن ،ودر بنابراين     

ازدست داده  را فرصت ھا وامکانات عظيمی ،  حد چهتا ی نسنجيده ایبرداشت ھا چنينبر اقدامات مبتنی

   ؟! ايم

علل ھای قبلی اين سايت بارھا دربخش :بصورتی استکه گرايش به تمرکزدرک�نشھرھای کشور،       

ميتوان به  ، نباشدم�ل اور قبلی اگرتکرارمطالباکنون . شکلگيری انرا در ابعاد مختلف مطرح نموده ايم 

 .  تستوسعه نيافتگی اناشی ازعلل ساختاری ايکه مجموعه   :جمله ان از. داشت  ددشاره مجبرخی ازانھا ا

و ظرفيت تقاضای نيروی کارحجم  نميا نسبیتعادل  تا ھنگامی کهعد اقتصادی بفرض در بُ  : لا بعنوان مث



ذخيره » فوق « ال با غساختار اشت  نگردد ،ضه روبه افزايش نيروی کار برقراربرای عراقتصاد کشور

بوجود امدن پديده ھائی ھمچون  علت انچه درواقع.  مواجه خواھد بود  اعفنيروی کار ويا ذخيره مض

در نتيجه گرايش   .ميباشد  – انھم بميزان قابل توجه ای - ال خودگردانغال کاذب واشتغبيکاری پنھان ، اشت

نجا بايد اضافه نمود ايدر .  ادامه خواھد داشت کان کما ملیرودرقلم امکاناتبه استقرارمتمرکزجمعيت و

تداوم   : جملهازان . ميباشداين زمينه نيزبسياری درساختاری بوجود امدن ويژگيھای  علتپديده مذکور

ناپايداری وعدم تثبيت نسبی تداوم   درنتيجهو نيروی کار وتخصص ندی افزايش مھارتکُ  و نازلبازدھی 

تشديد ه بايد متوجه تاثيرمضاعف انھا در، که ھموارگيھای مشابه ديگرژويبسياری ازچنين ھم واکولوژی کار

پديده  جمعيتی  -تماعی جعد ادر بُ ھمچنين   .ک�ن شھرھا بود دراين بحث ، در گرايش به تمرکزدر فضا ، يا

 ر تشديد ء تمرکز،د تعيين کننده عمده ای ، عامل بايد بصورتنيز،  را تداوم جابجائی جمعيت :ھائی نظير 

مردم در تصميم  ھمه جانبه عدم مشارکتبه  ، " فرضا ميتوان   : عد سياسیبُ ويا بفرض در  . درنظرداشت 

به بحث گذارده  "عللی که در بخش ھای قبلی اين سايت مفص�  . اشاره داشت وسياست گذاری ھا  ھاگيري

  . شده اند

تدوام  در عملد که دراز مجموعه ای ھستن دھندهاجزای تشکيل  بصورت يک يک اين عوامل         

ويژگيھای تعيين کنندگی وتاثير اينگونه ع�وه بر.  دخيل اندک�ن شھرھا وتشديد گرايش به تمرکزدر

   ونحوه اداره وھدايت امور  سياسیاقتصادی ، اجتماعی و ساختارھای بعلت بقایکه اغلب انھا  ، ساختاری

در وضعيت انکشاف اقتصاد بازارتاثير وحاصل ھمواره ميبايد  ، ميباشند معهجادر توسعه نيافتهعقب مانده و

       . نظر داشت را نيزدرتوسعه نيافته 

" واقعا ،ايش به تمرکز پيش روگردر : پذيرفتبايد  ،ند مطرح شد که یعللبا توجه به  ، بنابراين      

انکشاف اقتصاد  نتيجه ، يعنیوسعه نيافتگی عوامل ساختاری ايکه ھم ناشی از ت . ندا  بسياری دخيل عوامل

 . کنونی جھان مربوط ميشوند وضعيتب هعواملی ک وھم،  ھستندھای توسعه نيافته دروضعيتبر بازار مبتنی

براقتصادھای  نشداثرتاثيرات جھانی ازطريق ودرسياستھای نئوليبرالی که اعمال  سوبعلتعواملی که ازيک

وسعه اين جوامع را بصورتی در مياورند که تشديد تمرکز استقرا در تجمع روند ت، پيرامونی تحميل ميشوند 



واقع در – جريانھااز سوی ديگر امروزه اين .  باشديکی از نتايج شاخص ان  -ک�نشھرھا  –ھای جمعيتی 

امکانات جمعيت ومتمرکزراستقرا : کهاند  امدهدربصورتی  -جھاندر انکشاف سرمايه داریاز دراين مرحله

 .باشد ن  شدحال تشديد دربگونه ای ھم کشورھای صنعتی پيشرفته  نشھرھا وتجمع ھای جمعيتیک�در

انھا توزيع که تاکنون درکشورھای اروپای شمالی پيشرفته نظير صنعتی سرمايه داری کشورھایدر بفرض

ايده ال  راشدن انھا  وھمانند( ميديديم  توزيع شده ، و موزون را قلمرو ملی شان ت درجمعيت وامکا نا

 –تجمع ھای شھری انھا ھمدرحال مواجه شدن با تمرکزدر -درسالھای اخير -اکنون   )ميشمرديم 

 کشورھای اروپائی صاحب نظران بصورت موضوع پژوھشھای   پديده ايکه؟ !ميباشند  –ک�نشھرھايشان 

  .امده است دراخيردر سا لھای 

در  ، اين انستيتو ھایکه بصورت گزارش  IW د آلمانميتوان به پژوھشھای انستيتوی اقتصا هانجملاز     

 و درحال رشدکجا المان   ?Wo Deutschland wächst, wo es schrumpft  :ن يوا عن تحت 2014مارس   28

شھروندان گرايش به انتقال به شھرھا    Die Bürger zieht es in die Städte ويا   مواجه است ؟ کاھش با کجا

که با افزايش  ، عمدهه استثنای چند ک�نشھرامده ب ھااين گزارشدر . يافته  ، توجه نمود انتشار. را دارند 

مردم ، اين کشوردر : کهتبدين صور   !حال کاھش استلمان جمعيت درآساير نقاط در ، جمعيت مواجه اند

باتوجه به  انھم . دنک�نشھرھا را دار درزندگی به ھمواره گرايش بيشتر، Kئی اما اصد بدر با نهحال ھرچند 

     . مواجه است ،  جمعيت مطلق رشما جه بوده وھرساله با کاھش المان درکل با رشد منفی موآاينکه جمعيت 

حقوق از شھروندان واقعی برخورداری از ضعف ومحدويت،  ماديگرتمرکزاستقرارھا درکشور عللاما      

موجب شده اين وضعيت . است اقتصادی  ھایليتفعاعقب ماندگی  وھمچنين، بويژه حقوق کار پايه اجتماعی

 رغبت ازيکسو  –جھت امکان رقابت با رقيبان  -نيروی کاربه صرفه جوئی از مداومھا ع�وه به نيازه بنگا

 و صنعتیشته ھای ھمهء ر "تقريباسوی ديگراز. باشند ، نداشته کاربه تامين حقوق اجتماعی  چندانی

گرايش به استقرار متمرکز انھم  ، رفه ھای ناشی از تجمع جمعيتیصاز بيشتر جھت بھره مندیخدماتی ، 

     . را داشته باشند  - درک�نشھرھا – بصورت  جزئی از تجمعھای جمعيتی



در  وامکاناتجمعيت ر استقراتمرکزگرايش به کنونی بخشھای اقتصادی ، بصورت نيازبنابراين ، از        

 تاکنون اع�ن شدهء" بعضا : سياست گذاريھائی کهدر اينده دراثر که شرايطی تا ، گرفتهکز عمده شھری امر

ئی ھاسياستچنين اينده بااتخاذ که در »رديسمیفُ «تشديد  از انجمله . ه خواھيم شد جان مواو در اينده با نتايج 

ديد موجب تش بيش ازپيشاين ويژگيھا نيز  عملکرد.  بود دنقابل اجتناب خواھغيراقتصاد ونظام توليدی ما در

                   .شد گرايش به تمرکز در فضا خواھند

پديده ، که بھرصورت ھمهء اين ويژگيھا ومشروط کننده ھای ساختاری مبين اين واقعيعت ھستند       

اين مرحله از توسعه اقتصادی اجتماعی وخاصه سياسی جامعه ما  عارضه ای يا  تمرکز در وضع موجود و

يت  بغا ءھای معمول دستگاه اجرائی ما که اغلب بصورت مصوباتگذاري سياست نيست که بتوان با

به اجرا در ميايند  ,,تمرکز زدائی,,  ھای مختلف تحت عنواناعمال محدوديت وجلوگيري دستوری از طريق

بی نه تنھا ھيچ نتيجه مطلو ،» توھم« مبتنی بر  و يعنی چنين اقدامات دستوری. رسيد  ای جهيبه نت" واقعا  ،

تاکنون " انچه واقعا  ؟!د شد نخواھنيزمورد بحث باعث تشديد تمرکزمتاسفانه بلکه ؛ نداشته ونخواھد داشت 

 که تا اعمال شده ،ھای دستوری اين سايت سياست گذاريدر :مبتنی برچنين برداشتی استکه  ! شده است 

مزيد  عامل  و »توھم « بر  مبتنی اتخاذ شده اند را ھمواره ,,ز زدائی کتمر,,کنون بخيال خود به قصد 

   .دانسته ايم ،  بسيار  ھا یشدن برعلت

ھائی  يتدبه نتايج محدو  قابل طرح ، بعنوان يک نمونه مشخص کافی است جھت اثبات اين ادعا ،        

تھران که ,,  ء حدبيش از,, زايش ، تمرکز معروف به گسترش ويا در واقع افکه اغلب با ھدف جلوگيری از

 توجه ایند تھران اعمال شده ا شھر ل محدويت ھای طرح جامع قديم وجديدامصوبات واعمطريق زابويژه 

  . منصفانه داشته باشيم 

روندھای  با تعاملراھبردی که در،کشور بخش شھری ءملی ھدايت توسعه)استراتژی(فقدان يک راھبرد     

ء لحاذھمه انھم با . ری کشور باشد با دورنمای واقعگرای تغييروتحوKت بخش شھدرتعامل در جريان ويا

اين در ء حاکمگمیموجب تداوم سردراينکه ازگذشته  ،جريان ساختاری تعيين کننده روند ھای درويژگيھای 

اين زمينه در»  عملابتکار« حداقلاز نتواند ، کهقرار داده  وضعيتیا درئی ردستگاه اجرا. است زمينه شده 



معض�تی که به جھت تداوم مشک�ت اقتصادی نشده ، ائی تا کنون قادرتيجه دستگاه اجرندر ! باشدخورداررب

 –ه شھری عجام وخيز کشور ، پراُفتدراين مرحله از توسعه  وضع موجود ويا، دراجتماعی وسياسی ،

حد حتی در ھای مختلف مواجه نموده ، گنانتبا نارسائی ورا  -دراينجا جوامع ک�ن شھری به ويژه تھران 

 ترافيک و معضل  مسکن ، وضعيت: مشک�تی نظير. ويا دستکم تعديل انھا ھدايت نمايد  بسوی رفعنسبی 

وشرايط توسعه پايدار  اتامکان تدريجی شدنعدم فراھم لودگی ھواومحيط زيست ، آ،  حمل ونقل شھری 

در وضع موجود وبسياری از  مجموع پاسخگوئی به مطالبات برھم انباشته شده جامعه شھریشھری ودر

   .ديگر تيھای شھری کاس

   

  پرسش ھائی که بصورت مطالبات پايه جامعه شھری قابل طرحند           

مقابل در :استکه که ب�فاصله مطرح ميگردد اين نخستين پرسشی در وضع موجود ک�نشھرھای ما          

 که ، مختلف ءیدستور ھایمحدوديت وجلوگيريتوسل به  با،  ناتوانی وعدم دردست داشتن ابتکارعملاين 

در پی دستيابی  ، ه استک�ن شھرھای ما بويژه در ک�ن شھر تھران تشديد ھم نمودرا درمذکور معض�ت

   اھدافی ھستيم ؟ چه به

   ؟ داشته است دفاعی تاکنون منصانه چه دست اورد قابل         

  اد ؟ ت اين روال به بن بست رسيده را ادامه دسميباي چه مدت تا ، ب�خره        

معض�ت خود عامل عمده ظھوراجتماعی وسياسی که ،  اقتصادیود تگناھای وجبا یچنين وضعيتدر        

شدن امکان برخورداری شھروندان وکمتر »نمسک«ءبفرض ھمواره موجب گرانی بيش ازحد. ھستند مذکور

 گناھا نت جز افزايش چه نتيجه ای اقدامات محدود کننده وجلوگيرھای مذکور  !ي�ت شھری ميشوند ھاز تس

   ؟داشته اند 

، با اعمال سياستھای محدود کنندهء مربوط  به تمرکز  چنين وضعيتیدر: طبيعی استکه بسيار ، البته        

 رشد صددر:  انتظار داشتتا حدی که حتی ميتوان . ھرروبکاھش نھد شرشد جمعيت صدزدائی، در

   !  منفی شودصد رشد ان در سيده وحتیربه صفر ايندهسالھای شھرتھران در عيتء بفرضمج



لی که توصيف شد ، بعل تھران انھم شھردرصد رشد جمعيت ک�ن کاھشمقابل در: جالب اينجاست که        

به  ، توفيق خود دانستهصد رشد جمعيت شھر را کاھش در ، غير قابل وصفیساده انديشی مسئولين ما با 

افل از اينکه اين کاھش رشد غ ؟!شد جمعيت شھر راکاھش دھيم موفق شديم ر ب�خره ، که شدند اين دلخوش

که  (عيت مج صدیدر12رشد  با) بگفته رئيس شورای شھر(  ک�نشھرتھرانموجب شده که جمعيت حاشيه 

Kترين در" احتماKاست  ميان کليه ک�نشھرھای جھان پيرامونیدرجمعيت حاشيه نشين  صد رشدبا !!  (

يعنی   ، با ان مواجه نبود  -دوسه دھه گذشته  -رتا اين اواخ انچه بفرض تھران ع�وه بر ان. مواجه شود 

 »طرد شھری« . روبرو گرددبرساير معض�ت شھر افزون ھم بعنوان معضل جديدی »طرد شھری«

 ، آنراتوجه به جوانب مختلف بخش شھری دروضع موجود کشور بعلت عدمبرخی  متاسفانه معضلی که

     .  دنخوانمي ,, ؟! جمعيتسرريز, ,بگونه ای نادرست 

ايست که  ھای جاریريسياست گذا: وضع موجود وع�وه بران مشک�ت نتيجه ء اين تشديد ھمه  واقعدر     

   . مزيد برعلت دانستيم  ھمواره  راانھا

 ماوضعيت کنونی جامعه شھری در ک�نشھرھازدرھمانگونه که م�حظه ميگردد ، گرايش به تمرک     

    ،  توانکه ب وبيش مشابه ماھستند ، مسئله ای نيست ميزان توسعه کمحال توسعه ديگری که ازنظردر وجوامع

  . رسيد مشکل گشائی به نتيجه  ,, ! تمرکز زدائی ,,   تحت عنوانبا اعمال سياست ھای دستوری  

سياست گذاری  برانمشک�تی که به سبب وضع موجود وع�وه وھمه عوارض يافتن راه کار برای      

ھماھنگ : ، را ميبايد شده اند ، شکل گرفته ويااينکه تشديد تقابل باروندھای جاری در"ھای پرتناقض وبعضا

  . جستجو نمود  ،اين زمينه تاثيرگذارند تعامل باويژگيھای ساختاری که در ودر

   دورنمای تحو*ت بخش «  :چگونگی اين ويژگيھای تعيين کننده را به اجمال در نوشته ای تحت عنوان    
  

درھمين سايت  بدين صورت مطرح نوشته کاظمی   »! شھری ، تقابل سياست گذاريھای شھری ما با آن 

اکنون ع�وه برتوجه به دورنمای تحوKت مربوط به ميزان افزايش جمعيت بخش شھری کشوردر اينده ، که  :   " . .  . . . . نموده ام 

سمت گيريھا دربرنامه ريزی شھری ، اينده نگری ، تعيين اھداف ، حتی تدوين الگوھای جديدء برنامه ريزی دراين : يه بھرصورت ميبايد اساس وپا

بايد توجه نمائيم شکل . تحقق اين روند عنايت بسيارويژه وواقع گرايانه ای مبذول داشت » شکل « ميبايد به مسئله گرايشھای غالب در. زمينه باشند 

بگونه دستوری ) يعنی قادر نيستيم (ما نميتوانيم ! باشد   »توھم « واند بفرض تابع خواست وانتخاب ويا ارزوی ھای اغلب مبتنی برتحقق مذکور نميت



سمت سوی چنين روندی را بگونه ای دستوری ازپيش تعيين   - ؟ !موجب انواع مزيد برعلت ھا شده ايم " چنانکه تاکنون چنين کرده ودرعمل واقعا –

ھمچنان " درنظرداشته ايم ، واقعا –چنين ارزوئی که ھمواره خواسته ھا رابصورت اھداف ازپيش تعيين شده ، يادرواقع از پيش تحميل شده   !نمائيم 

بايد توجه داشت عواملی که انکشاف پيش گفته را شکل داده و تحقق ميبخشند ؛ بميزان . بيش نبوده ونخواھد بود » توھم « که سالھاست شاھديم يک

؟ بايد در اين زمينه بيش !استقرارفضائی جمعيت وامکانات درقلمروملی نيزخواھند بود» آرايش «يادی تعيين کننده قانونمندی شکل تحقق ويا دراينجا ز

  .  از ھرچيز ابتکار عمل را در دست داشت 

که تحقق  »توسعه ای «ويم ، بجای اينکه خواھان انجامھنگاميکه با معض�ت ک�نشھرھايمان مواجه ميش: عادتی که گوئی ھمه گيرشده اين استکه     

توسعه ايکه درتحقق ان قصوروناتوانی بسيارو ديرپائی قابل مشاھده است ، يا توسعه ايکه تحقق نيافته را بعنوان مطالبات برآورده نشده . نيافته باشيم 

که ناتوان در رفع مشک�ت بوده ، وھمواره فرافکنی نموده اند، ھمصدا شده ، بادست اندرکاران اجرائی ! نا خواسته " احتماK. جامعه برجسته نمائيم 

يا اينکه بدون درنظرداشتن اين مھم که ، تمرکزدرشھرھای بزرگ بويژه درتھران ويژگی اين مرحله ازتوسعه يعنی . ؟ بدانيم !علت را زيادی جمعيت 

درنتيجه با اقدامات دستوری ومصوبات اين يا ان .  لل ساختاری متنوعی دارد توسعه نيافتگی وضعيت اقتصادی ، اجتماعی و سياسی کشوربوده وع

ای را شکل ميدھند که حاصل شان درنھايت » عليت دوری«چون اقدامات دستوری مذکورھمواره درطی گذشت زمان . اُرگان راه بجائی نخواھيم برد 

ازان جمله سياست گذاری  –سالھاست ، بفرض جھت تمرکز زدائی انجام شده   به غالب طرحھائی که.  مزيد برعلت شدن چنين اقداماتی خواھد بود 

  .  توجه نمائيم ، تا حساب کار دستمان ايد  –ھای شھری که در قالب اھداف طرحھای جامع شھری که ھمواره مبتنی برجلوگيری ازگسترش شھر است  

دی که طی سه دھه اينده جمعيت بخش شھری کشور را دوبرابر خواھد نمود ؛ ھمانگونه که افزايش جمعيت شھری وتداوم شھرنشينی انھم درح      

ياگرايش  –شکل تحقق ! درکليه جوامع  پيرامونی درحال تحقق است   –البته با تفاوت زمانی درّحد دو سه دھه  –بدون استثناء " پديده ايست که تقريبا

Kزم است . ، بوده است »   تمرکزدرمراکز شھری«کشورھا شبيه بيکديگر، انھم بصورت  درکليه اين"اين روند نيزتقريبا - استقرارجمعيت و امکانات 

   ھمواره اين مسئله برجسته شود ، تا بفرض نپنداريم که چنين پديده ھائی بفرض، مختص کشور ماست 

اما انچه اکنون ميتوان به ان . ده است دررابطه باعلل وعوامل تمرکزمذکوردرک�نشھرھا دربخشھای قبلی اين سايت مطالب زيادی مطرح ش      

درپژوھشھائی که ازسالھای اغاز سده بيست يکم تا اين .  به چگونگی گرايشھای اينده  تمرکز درک�نشھرھا ميپردازد: مطالب افزود، داده ھائی استکه 

تاکنون قريب به نيمی از جمعيت شھری اين : که اواخرانجام شده اند ، گرايش عمومی استقرارھای شھری درجوامع پيرامونی بدين صورت بوده است

اما دراکثراين کشورھا سيستم وشبکه شھرھا . ھزارنفرجمعيت دارند زندگی ميکنند  500جوامع درشھرھای کوچک ومتوسط ويا شھرھائی که کمتراز 

  درچنين مراحلی به يک برنامه ريزی ويا ھدايت  اينجاست که .  اما بھر حال مراحل تکوين خودرا طی مينمايد . ، ضمن اينکه دچار ناموزونی است 

برخ�ف سياست گذاريھای شھری جاری که تقريبا دراکثرزمينه ھا باروند ھای . باشد نيازمنديم » تعامل« استقرار فضائی حاذقانه که با اين روندھا در

مکانات محدود جامعه و ايجاد اخت�ل مداوم درروند توسعه  چنين سياستی ميتواند ، ازدست رفتن فرصتھا ھدر دادن ا! بوده است » تقابل« جاری در

         " . . . . . . را کاھش داده ، در زمان کمتری وارد مرحله پايداری توسعه شھری وتثبيت شھرنشينی دراينده ، گردد
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