
 دومبخش   -تھران » شھر«شھرسازی وکاھش اخیردرصد رشد جمعیت        
  
  

  مھدی کاظمی بیدھندی              

  

 را نمیپدیده کاھش درصد رشد جمعیت تھران  ،بخش قبلی مشاھده شد ھمانگونھ کھ در        

.  ستدانیت کشورصد رشد گیاھی جمعکاھش درپی ان شتاب منفی ودر نتیجھمستقیما"د بای

بگونھ کھ برخی  عللیباشند ؛ داشتھ تاثیرچنین کاھشی یگری کھ میتوانند درباید علل دبنابراین، 

 ، مھاجرت معکوس ,, عنوان مینمایند  ,شھرگریزی ,, ویا , ,, گرایش بھای نادرست ، انرا 

  قرار داد .  توجھمورد 

  

  موجود بخش شھری کشور تعیین کننده درجابجائیھای جمعیت وامکانات دروضع  عوامل     

  

  بخشکانات درجمعیت وامم گرایشھای آرایش فضائی واستقرارھمانگونھ کھ تاکنون شاھد بودی    

جھت » عمدتا"«درفضا انھمرمتمرکزقراگرایش بھ استبصورت  -موجود دروضع  -رشھری کشو

 ولیدی مستقرھای تاین واحد. بنابرتتجمع جمعیتی بوده اسازامکان دسترسی بھ صرفھ ھای ناشی 

خواھند  گرایشک یامتوسط  شھری مراتب کوچقراردرتحاشیھ ان ھنگامی بھ اس النشھرویادرک

 دیگرکالنشھر مزیت ھایبھ استفاده ازصرفھ ھای ناشی ازتمرکزو این فعالیتھانیاز  ،داشت کھ 

 از بیشترمراتب کوچکتر استقراردرصرفھ ھای ناشی از کاھش یافتھ باشد ؛ تا،  محسوسی بطور

، گردد . اما شرط چنین تحققی  -کالنشھرھا  –درتجمع ھای جمعیتی صرفھ ھای ناشی ازاستقرار

، تحول درمناسبات تولیدافزایش تیراژ کمی وکیفی این واحدھا ازان جملھ :توسعھ چیزقبل ازھر



 از گذرو ھمچنبن این بخش در دخیره نیروی کار»  فوق«کار، ازمیان رفتن ویا کم اھمیت شدن 

 90امروزه بیش از ، کھ حال ازانجا تحقق یافتھ باشد . کم و بیش ،دتا" کارگاھی تولید عم مرحلھ

 انھم. است  کارگاھی فعالیت شان بصورتربخش صنعتی ما ھنوزدرصد واحدھای تولیدی د

توان رقابت ازسوی دیگرومحدود وبازار نازلتیراژتولید بسیار بااکثر انھا  سو ازیک بصورتی کھ

بی نیازی انتظار . در چنین وضعیتیمواجھ اند نیازبھ حمایتھای مختلف دولتی یجھ ودرنتناکافی 

بی عمدتا" یعنی –تجمع جمعیتی ھره مندی ازصرفھ ھای ناشی ازازب این واحدھاویا کم نیازی 

نکھ برای چنا !است فعال" انتظاری زودھنگام    – ان جواردریا  شھر بھ استقراردرکالنازی نی

 ,, واحدھای تولیدی بال!؟انجملھ ، چگونگی ,,استقمیتوان بھ شواھد عینی متعددی ازاثبات این ادعا 

، کیلومتری اشاره داشت . اشاره داشت کھ  120شعاع مستقردرشھرتھران بھ انتقال بھ خارج از

بھره تشویق بھ  بدونویا موردی این واحدھا بدون اجبارمتر، درک دھھ گذشتھدستکم دراین چھار

داشتھ  رغبت بھ چنین انتقالی راداوطلبانھ  ،مختلف ھایوبخشودگیت وامتیازھا تسھیالمندی از

   قابل اجباربھ چنین انتقالی مقاومت مینمایند !؟مبلکھ ھنوزھم بسیاری ازانھا در باشند ؛

پیرامون ان برای یا  ازسوی دیگر بھمان عللی کھ استقرارواحدھای تولیدی درکالنشھرو      

ومعموال"  نابھنگامبا دورنمودن ،  صرفھ است ؛ شاغلین این واحدھا ھم صاحبان این صنایع بھ

کھ باکالنشھر فاصلھ داشتھ ازکالنشھرھا بھ نقاط دیگری  این واحدھاو بدون تمایل » دستوری «

خشی ازگسترش میتوان گفت : بکھ  . بقسمی شده اند ھای فراوان ، دچار مشکالت وکاستیباشند 

 انبرعالوه   ست .گزاریھاسیاستاینگونھ نتیجھ ،  تھرانالن شھرکبفرض در ،  حاشیھ نشینی

  و تقویت جایگاه جھتامکانات ، ناکافی بودن شھر محدوده» وسعت«محدودیت گسترش تداوم 

 ، دردرون منطقھ کالنشھری وھمچنین تھران  ھا ، بویژهشھرکالن )انتگراتیویگانھ کننده (عملکرد 

با ایجاد فرصت وامکانات متنوع  عملکردی کھ  .ه است در شبکھ وسیستم شھرھای کشور، بود

درمراحل اولیھ تقویت روابط درون   -کشور تقویت انتگراسیون شبکھ وسیستم بخش شھری جھت

  . میامدند باید بھ اجرادر -ومیان کالنشھرھای 



  » تعدیل«برقراری روند تدریجیگرایانھ واقعو  صولیاتنھا راه باید تاکید نمود کھ، ، بنابراین    

 وضع موجود درجمعیتی  - اجتماعیواقتصادی  باروندھایء، بدون اینکھ ، انھم کنونی کزتمر

نتیجھ درمزید برعلت و، ھمچون وضعیت کنونی  ،انپایھ ی ھدف گیری ھاوگیرد قرار» تقابل«

  یباشد .موبدون وقفھ انتگراسیون مذکور مداومتقویت  ؛ شوندنتشدید مشکالت کنونی 

رشد جمعت تھران وافزایش درصد اخیر میگردد ، کاھشھمانگونھ کھ مالحظھ این ، ربناب       

گرایش جمعیت  ءنمیتواند نتیجھ، ، کھ بھ ان اشاره میشود صد رشد مراتب شھری متوسط در

 دراستقراربھ  – اجباراز روی  دستوری و ونھانھا  ترجیحگرایشی کھ بصورت  -وفعالیت ھا  

  . شھرھای متوسط باشد 

عیتی وواقعیت ھای قابل جم -اکنون اگربا توجھ ھمھ جانبھ بھ روندھای اقتصادی ، اجتماعی       

ویا  عللی کھ  اغلب مطرح میگردد ، مانند ,,مھاجرت معکوس! ,, وضع موجود ، مشاھده در

 تھران  کالنشھر بفرض ء درصد افزایش جمعیت کاھش  بعنوان علت  نمیتوانمشابھ ان را 

موجب » اصلی«علت، بصورت میتوانند چھ عواملی ، درشرایط موجود  نصورتیادرپذیرفت . 

   چنین کاھشی شده باشند ؟

داشتھ جامعھ را دستکم درپنج دھھ اخیردرنظرجمعیتی  –اگروضعیت اقتصادی اجتماعی      

امده اند را بھ اجرا درزمینھ این ی ایکھ درئان سیاست گزاری وبرنامھ ریزی ھا با ھمراهو

ن دس خصلت یابی وکاراکتریزه نمواکھ براسایھمھ جانبھ  ھایمبتنی برپژوھش مختلف ازجوانب

خواھیم ھیم ، درد، مورد کنکاش وتامل قرار انجام شده باشند  ویژگیھای ساختاری تعیین کننده 

عمدتا" روی دست مانده ! ، انھم شھرھای جدید ث احدا:  واقداماتی چون  سیاست گزارییافت : 

 واحد مسکونی بال استفاده در تھران ، بھ بحران رسیدن مشکل مسکن ، رصد ھزا ندخالی ماندن چ

ھم ان -در شھرھای مختلف  جمعیت حاشیھ نشین پرشتابافزایش بخش مسکن ، در رکود کم سابقھ

بنا  کھ - کالن شھرھای جھان درحا ل توسعھ مشاھده میشود سرعتی بیش ازدرصدی کھ درسایر

  عالوه بران؛  اورد نموده اندبرنیز میلیون نفرپانزده  تایزان انرا ی اخیرحتی م دھاربراو بر



؛ بمیزان این سایت بکرات مطرح شده اند ز معضالت وکاستی ھای دیگری کھ دربسیاری ا

  موجب بوجود امدن معضالت پیش رو بوده اند .درخورتوجھی  

ن زمینھ مطرح شد ؛ایا علت  با توجھ بھ انچھ درایاکنون پرسش اساسی قابل طرح این استکھ :     

طرد «غیرازتشدید روزافزونمیتواند کاھش درصد رشد جمعیت  کالن شھری چون تھران ، 

        باشد ؟ » طرد شھری« و درنتیجھ » اجتماعی

 شھر، باسلطھ غیرمعمول وبی بدیل سرمایھ ھای سوداگربر چنین وضعیتی استکھ بدلیل       

تاجائی کھ نھ   ؛شد کمترزبھ روبھ کالن شھرروز ذب مھاجرینامکانات جنتیجھ . دریم امواجھ 

کالنشھر کم درامد ترکنان اشھرنشده اند بلکھ بسیاری ازستنھا بخش مھمی قادربھ جذب درکالن

 طردیا  وشھری مجبوربھ ترک شھرگی د زنتسھیالت سایر حد مسکن وبعلت گرانی بیش از

چون   حتی دست اوردی مثبت میدانند!؟یتی را چنین وضع بسیاری اما چرا ،   شده اند .  ازشھر

اما  !است شھرشده  د ,,، بھ اصطالح ,, بیش ازحٌ  صد رشد جمعیتبھ زعم انھا باعث کاھش در

  !!؟رشد حاشیھ نشینی  )درصد 12بگفتھ رئیس شورای شھر(رقمی شدن دوبھ بھای ؟ چھ بھائی ھب

 »طرد شھری«چون تھران ، درواقع کالنشھری ، امروزه دراینکھ  دست اندرکاران بجای      

و ریشھ ء بسیاری از معضالت شھری پیش رو  صد رشد جمعیت تھران را عامل مھم کاھش در

گریزی ,, ،,,مھاجرت معکوس,, ویا  شده ، بخیال خود انرا ,, شھر» توھم«، دچاربدانند 

      بی پایھ دیگری میخوانند . ,,سرریز جمعیتی ,, وعناوین 

اگرکاھش درصد رشد جمعیت شھر بھ بھای افزایش شدید حاشیھ نشینی یا طرد  :بسیارخوب      

تعدیل تمرکزدانست ؟  تعدیلی کھ » واقعا"«اجتماعی وسیع تحقق یافتھ باشد ،  ایا انرا میتوان  

ویا  توسعھ اقتصادی اجتماعی بخش شھری جامعھ  ، بدون شک ،  نتیجھ علی االصول میباید 

  باشد !؟روز افزون  شبکھ ووسیستم شھرھای کشور  انتگراسیون وھماھنگی

انتقاد دردر اینجا نکتھ بسیار مھمی کھ میباید مطرح گردد این استکھ : برخی از سروران        

 :  با این وصف ، باید تمرکز میگویند بھ برداشت این سایت از نحوه مواجھ شدن با پدیده تمرکز



ا نموده تا برجمعیت ودرنتیجھ مشکالت ومعضالتش شھررابحال رھ   ؟فراموش نمود زدائی را 

  فزوده شود ؟کما کان ا

این واقعیت را مطرح نموده : سیاست گزاری اما این سایت مشخصا" بارھا دراین زمینھ      

چون اھداف پایھ شان مبتنی  ؛ھستند »دستوری « درپی تمرکز زدائیکھ وبرنامھ ریزی ھائی 

گرایشھای ساختاری  با کامل» تقابل « " در وضع موجود دراستکھ :  مشخصابرمحدودیت ھائی 

، ؛ نتیجھ شانمیگیرند قرارکشور پرفرازونشیب» توسعھ«ودرواقع با روند اجتماعی –اقتصادی 

تمرکز زدائی منتھی نشده ، بلکھ با تحقق  بھیج وجھ بھ ارزوی موھوم چنانکھ بوضوح شاھدیم ، 

 واز الیھ ھای اجتماعی کم درامد ساکن درشھر کھ ازیکسو باعث طرد،  »طرد شھری«تشدید 

  منتھی خواھد شد .، است جامعھ کالنشھرجذب مھاجرین بھ  برای مشکالتد ایجا  ،سوی دیگر

قابل دفاع در بخش  »ء راھبرد توسعھ« براساس یک  ھاکھ  این سیاست گزاریازانجائی        

بی  افزایشحاصل غیر قابل انکارش ، کھ  یت ھاد جز ایجاد محدوعمل شھری کشور نبوده ، در

 :کھ میگوئیم . دراینصورت است نتیجھ دیگری نخواھد داشتاست ، سابقھ حاشیھ نشینان 

    !ای مذکور بصورت مزید برعلت عمل مینایند ھگزاریسیاست

ھم وغم شان ایجاد انواع تنھا  ، کھ ئیھااین سیاست گزاریدیگر این استکھ :   ون پرسشاکن     

اتخاذ  ازوضع موجود جامعھ شھری ما ھائیمبتنی برچھ برداشت ، وجلوگیری ھاستمحدودیت 

این زمینھ ارائھ میشوند اتیکھ اغلب در: اگر بھ مقاالت واظھاراین زمینھ باید گفت در ؟میشوند 

مسئلھ است . ظاھر توجھ بھدرواقع ا رایج برداشتھ ءمبنی ، ھد شدامالحظھ خو ،نمائیم توجھ 

بصورت مقالھ ویا معموال"  این اظھار نظرھا کھاز یکیفرازھائی از شد ،  سعی خواھد اکنون

  بعنوان مثال فرازھائی از مصاحبھ زیر را میتوان مشاھده نمود  مطرح گردد . ھستند ،مصاحبھ 

 انتقال پایتخت یا مھاجرت معکوس 

  سایت جام جم  14:38ساعت  1389اردیبھشت  11شنبھ 
    . . . .  معکوس از تھران سال ھا است کھ مطرح استبحث انتقال پایتخت و مھاجرت 

توجه به شرایط سنی و  ظرفیت پایتخت تکمیل شده و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ، تھران دیگر جای یک زندگی راحت و آرام برای بسیاری از افراد ، با"   

   سالمتی شان نیست 

مران رادیو گفت و گو در نشستی خبری با محمد حسین مقیمی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ، علی اکبر آقایی ، نایب رئیس کمیسیون ع 



رئیس شورای شھر تھران این موضوع را مورد بررسی قرار  قتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و حسن بیادی، نایبا مجلس شورای اسالمی، لطفعلی بخشی ،استاد 

  داده است.مشروح این گفت و گو به این شرح است: 

تخت بحث طوالنی رادیو گفت و گو :آقای دکتر بخشی ممکن است در این رابطه توضیحاتی را بفرمایید ؟بخشی : بحث جمعیت تھران و مھاجرت معکوس و انتقال پای 

مختلف صحبت شده ولی ظاھرا اراده جدی برای عملی کردن این ایده خیلی نبوده است . ھمانطور که شما فرمودید      ین باره در دولت ھای است و به دفعات در ا

ا به چندین فاز شود این کار ر . . . .   می  تھران در واقع خیلی باالتر از جمعیتش ظرفیت را قبول کرده و این جمیعت مسائل متعددی را به دنبال خواھد داشت .

و بعد از آن فکر کنیم که چه کارھایی می توانیم انجام دھیم که  فاز اول، چه بکنیم که در واقع جمعیت بیشتری به تھران جذب نشود. . . . .  تقسیم کرد. 

ن جذابیت ھا است که یک چھارم جمعیت کشور حقیقت این جاست که تھران جذابیت ھایی داشته و به دلیل ھمی. . . .  . مھاجرت را از تھران معکوس کنیمروند 

  یک چھارم درآمد کشور و امثال ان در تھران جمع شده اند.

ببریم باید به دنبال به عبارتی دیگر این مقیاس جمعیتی در تھران معلول سیاستگزاری ھایی است که در طول ده ھا سال گذشته انجام شده و این معلول را از بین 

اگر بتوانیم علت ھا را از بین ببریم در واقع خود به خود معلول ھم ار بین خواھد رفت. در واقع باید ببینیم که این انگیزه ای . . .                 . . .  .  علت ھایش باشیم .

  . . . . . تھران جذب کرده اگر بخواھیم که این جمعیت را به 

طبیعتا می توانیم انتظار داشته باشیم که حداقل روند مھاجرت تا حدودی ثابت بماند و . . .  ،  راھم کنیمامکانات را در جای دیگر فاگر بتوانیم این انگیزه و آن 

  بیشتر از این نشود و روند معکوس را ھم به مرور زمان در آن شاھد باشیم .

شویم، بعضی از این مواردش را بفرمایید که دولت چه  تھر ان ما مانع جذب بیشتر مردم بهرادیو گفت و گو: شما اشاره فرمودید که اولین قدم شاید این باشد که 

خشی: ساختار سیاسی و ساختار تصمیم گیری بباید بکند که اوال مھاجرت موجود را جلویش را بگیرد تا ببنیم چه کار باید بکنیم که مھاجرت معکوس را پیگیری کنیم ؟

رفته می شود، به اضافه اینکه در واقع تھران پایتخت سیاسی ،اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی ؛ھنری و ما، ساختار متمرکز است. تقریبا تمام تصمیمات در تھران گ

مقایسه نیست ، از  بھداشتی کشور است. یعنی در ھر مورد که نگاه کنیم تھران در واقع مرکز است. از نظر امکانت بھداشتی تھران اصال با ھیچ شھر دیگری قابل

  برجسته نمودن برخی فرازھا از ماست      . . . .   . . . " وزشی ھم به ھمین ترتیب است. نظر امکانات بیمارستانی آم

    

، واقعا"  مھاجرت را از تھران معکوس کنیم :   ویا ھدف حال توجھ بفرمائید بفرض: خواستھ     

مبتنی برچھ برداشت مشخص از وضع موجود کشورما و یا تجربھ مشخص وعینی  جوامع  دیگر 

 ,,مھاجرت معکوس,, را براساس برنامھ ای ازدرسطح جھان درحال توسعھ؟ چھ کشوری است 

   !دیگری را میتوان نام برد ؟ کشوراورده ؟  ایا جز پولپوت درکامبوج بھ اجرا در پیش تعیین شده

در  انھم  ؟چگونھ خوب ، "  انات را درجای دیگرفراھم کنیمامک  :  ". . . گویندیم :  یا اینکھ     

   ایابعلل ساختاری گرایش بھ تمرکزدارند ؟  جمعیتی  -حالیکھ روند ھای اقتصادی واجتماعی 

تمرکز استقرارھا ، روند بدون ھ روند روب –ی جاری با کلیھ این روندھااد این استکھ : ھپیشن

ع مان"  ویا اینکھ :  بگیریم ؟ قرار»تقابل «دروقفھ شھرنشینی باتمام ویژگیھای ساختاری اش 

میلیونی تھران دقیقا" ھمانند دولت سابق کھ خواستار تخلیھ چند "  جذب  جمعیت بھ تھران شویم 

ویا مسئول سابق  بود !  ،  این سایت مقالھ ای تحت عنوان : بھ ھمین خیال باشبود کھ پاسخ ما در

در وزارت مسکن شھرسازی دریکی ازدولتھای سابق ، میگفت : ماباید کاری کنیم کھ نانی کھ 

ونت درتھران ، شھرھای دیگر باشد تامردم  بجای سکبریش دوبرا تھران مصرف میشود بھا



ھنگامیکھ وزیرسابق مسکن وشھرسازی چنین برداشتی  ان شھرھا شوند!؟ترغیب بھ اقامت در

  گفتھ اش تاچھ ٌحد باواقعیت وضع موجود مطابقت دارد ؟دارد  ! 

کھ ، امروزه مبتنی بربرداشتھائی است مالحظھ میشود ؛، ھمانگونھ کھ  مصاحبھادامھ  اما ،       

کارشناسان ما ھم رایج است . برداشتھائی کھ عمدتا" ازبرخی ومتاسفانھ میان دست اندرکاران 

وضع موجود بخش ھای جاری در بویژگیھای ساختاری روندد. یعنی متوجھ ظاھرمسئلھ ھستن

تقسیم اجتماعی نباشد، باید بگوئیم : باروند  توجھ چندانی ندارند ، بقسمی کھ اگراغراقشھری ما 

  -توسعھ کشوراز» مرحلھ بسیار ویژه«دراین  انوگرایشھای شکل گیری وسازمان یابی » فضا «

البتھ  -ما  جامعھ دراقتصاد مبتنی بربازار کھ یشرایطدر   - مرحلھ گذراز توسعھ نیافتگی

-قتصادی ، اجتماعیاریک ساختارد - جھانی ان  ه ھایومشروط کنندبادرنظرداشتن تاثیرات 

  !؟ بسیار کم توجھ اند  در حال انکشاف است ؛ ،سیاسی وفیزکی فضائی توسعھ نیافتھ  جمعیتی ،

 ، ھرچند   عمدتا" متوجھ ظاھر مسئلھ  بودهدیگرکم وبیش مشابھ  ھایاین برداشت وبرداشت      

انھا بگونھ ای درباره علل ! دارند  را مسئلھ دیدنھمھ جانبھ  وتاکید برریشھ ای  مطرح کنندگانش 

 اھا"تند کھ اشتبسراه گم کرده ھائی ھمھاجرین یند کھ گوئی: سخن میگوبوجود امدن وضع موجود

 بھ این مھم توجھ نمایند کھ تمرکزپیش روعوض اینکھ بھ تھران یا سایرکالن شھرھا رفتھ اند . در

 نمودن عمدتا" با برجستھ  جای اینکھ بدین ترتیب ب .است این مرحلھ ازتوسعھ کشور» ذاتی «

با  ،  در جستجوی راھکار باشندوطرح ویژگیھای ساختاری چنین وضعیتی ، مذکور  واقعیت

یشوند . ھمھ شواھد در کل جھان درحال ,, مھاجرت معکوس !؟ ,, مارساده انگاری بسیار خواست

جمعیت کشورما شھرنشین درصد  90 از بیشنده نھ چندان دورای، درکی ازاین استکھ توسعھ حا

؟  ! میدانند,,  مھاجرت معکوس ,,و  را دربرگشت بھ روستا واھند بود ؛ انوقت سروران راھکارخ

، تا اندازه ط اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی کشورعالوه برشرایتوجھ ندارند کھ مشکالت پیش رو

,,تمرکز » توھم« ربنی تمحدود کننده ای بوده کھ مبای ھسردرگمی سیاست گزاریزیادی ناشی از

     . سیاست گزاری ھائی کھ نتیجھ اش انچنانکھ برخی میپندارند  زدائی ,,  بھ  اجرا درامده اند



طرد تشدید قطبی شدن جامعھ شھری، جدانشینی ونھایتا "  بلکھ  ؛ نیست,, مھاجرت معکوس,, 

 ایا.ی است کنونوضعیت بسیارناھنجارشکل دادن بھ درواقع  شھری ، تشدید حاشیھ نشینی و

   ست ؟غیر ز این ادرکالنشھرھای ما وضعیت کنونی  واقعیت

کنونی انتقاد شده وانرا توام سیاست گزاری ھای  اگردراین سایت ازتمرکز زدائی بصورت        

 نگرانی  ، ودرواقع بنابراینمبتنی برواقع گرائی نیست.  کھ ،میدانیم  بدین سبب است » ھمتو« با 

 تقریبا"الینحل ایجاد مشکالت وعواقب بیش ازان ، متوجھ ، بلکھ نیستقیت ان فقط متوجھ عدم موف

ومیشوند ، انصافا" بیشتر مشکل گشا بوده ویا  ید کھ ساختھ شدهدبعدی است . مگرشھرھای ج

 این چنین افزایش نمیافت !کھ حاشیھ نشینی  ندبود ؟ اگرمشکل گشا اند اینکھ روی دست مانده

  ؟ واقعیت غیر از این است
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