
  

  بخش اول – شهری کشور وبرنامه ریزی سیاست گذاریهای ناهنجاری       
  

   
  

   مهدی کاظمی بید هندی       

  

 مقدمه        
   
  

  ها باتی که بخش شهری کشوربویژه کالنشهرغم مشکالت ومعضالهمانگونه که شاهدیم علیر     

گذاری سیاست درمقابل ،اماافزایش بودهروزبروزدرحال کورمذ مشکالت با اینکهو، جه انداان مو

 04 دههدر ،کهیبه پیروی ازالگوهای کلیشه ااستکه: ، سالیان درازریزیها دراین بخش وبرنامه

درحال  کم وبیش ! بودهکلیشه متاسفانه  ، انهاهم که  البته باتغییراتی ، شدخورشیدی وارد کشور

درسیاست گذاریهای بخش  ایکه دراین پنج دهه گذشته . هرچند اغلب اهداف پایهادامه است 

نقد  ،هنوزنه شاهد؛ اما مواجه شدندنا کارآمدی عمل با بن بست ودره ، دنبال شدشهری کشور

تجدید  صددنه در . بوده ایم ،انها عدم توفیق یابی علتومشکل افرین چندانی ازاین الگوهای 

بارها ازمون شده را  شانتبا" انچه ناکارامدیمر چراچرا ؟ ! اما  هستیمدرسیاستهای مذکورنظر

جلوگیریهای  باتوسل به، توهمات؟ بفرض، سالهاست که مبتنی برکنیم می هم تکرارتکراروباز

تهران بوده ایم . شهرکالنشهرها بویژه دربوطه، درپی تثبیت شمارجمعیت ومصوبات مر دستوری

، تشدید حاشیه  ودر یک کالم  *امیکنا جز این هدف گیریها تاکنون چه بوده است؟حال نتیجه 

 ؟ انها مشکالتافزایش با  انهم ،این شهرها نشینی در

، که این ادعا توهمی  مانع رشد جمعیت تهران شده  : که. وبراین باور استه موفق میداند یندر این زم که دستگاه اجرای خود را مباید این نکته را یاد اورشو*  

  .شده است توضیح دادههمین سایت  به تفصیل "   تهران « شهر»شهرسازی وکاهش اخیردرصد رشد جمعیت " در   است  . این توهم  بیش نبوده 



  

 شرایطی قرارداریم که : صاحب نظراندرعمال" ، همانگونه که مالحظه میشود ،بنابراین     

تاازیک  . داشته اندندراختیار رام جهت نقد وپژوهش مداوم این امورامکانات الزمقوالت این در

خود به شکل گیری مطالبات اصولی شهروندان کمک  بنوبهیشان پژوهشهاحاصل مستمر، سو

ان که درای مرحله توسعهاین بخش در، در مختلفسوی دیگربا خصلت یابی پدیده های از، نموده 

فراهم  وسایرعالقه مندان  وبرنامه ریزان کاراناندر برای دست بانی نظری الزم رام ، داریمقرار

رای ب ، فاقد دانش ضروری درعمل ، همواره مستمری ءپژوهشیچون بدون چنین روند ایند . نم

مانع ارتباط متقابل همچنین فقدانی که  . خواهیم بود ، بخشاین مواجه شدن با مسائل پیش رودر

بنابراین برای نیل به چنین  . شده است نیز بخشاین مختلف در مقوالتمیان تری  همه جانبه

 ای نیست مگردامن زدن همه جانبه به این بحث !   هدفی چاره

  در شده رایجهای برداشت ءجوانب مختلف اوریتوجه ویادبات که دربحث حاضرم این اسقصد   

برداشت های جاری را ، که بصورت ،  انها ، به بحث گذاردن میزان واقع گرائیاین زمینه ، 

 .   دهیممورد ازمون قرار  ،یگردندمطرح م "مرتبا های مختلفنظر، پیشنهاد وراهکار

 

  بخش شهری کشور ودورنمای اینده ان        
 

 تحوالت جمعیتی       
 

  2.7میالدی نزدیک به  7402اوایل سال درهمانگونه که میدانیم جمعیت کنونی جهان        

هفت جاه وجامعه جهانی حدود پن . ازاین تعداد هم اکنون جمعیت شهریشده است براورد میلیارد 

سال جمعیت  انمیلیارد واندی بود در 2کل جهان  جمعیت 7442درسال .  است ان صددرهشت 

 گرچه شتاب رشد جمعیت ا با توجه به اینکه: .گذشتکل جمعیت جهان  صددر 74ازبخش شهری 

 هر لصد رشد جمعیت کدریا اینکه ، کشورها منفی است رثاکشتاب افزایش جمعیت  جهان همانند

 ی نسبت به کل جمعیت همواره ، ولی افزایش درصد سهم بخش شهرمیباشدازسال قبل سال کمتر

ی مبتنی براطالعات  بقسمی که همه پژوهشها.استبوده رشد عمومی جمعیت جهان درصدازبیشتر



  

 صد کل جمعیتدر 24ازجهان جمعیت شهرنشین  7474سال در ،دننشان میدهوامار کسب شده 

عیت مجسده میالدی کنونی به احتمال قریب به یقین که تا اخرت صورانهم بدین  .خواهد گذشت ان

ورماهم ازاین قاعده کش. فراترخواهد رفت انصد کل جمعیت در 94مرز ازجهان شهرنشین 

که ن پیرامونی استی جهاکشورهاان گروه ازکشورما جزوالبته با این ویژگی که  مستثنی نیست.

انهم با وجود اینکه  .خواهد گذشتت ان جمعیصد کل در 94از  7474جمعیت شهری ان تا 

ویا  شده نزدیکصفرنیزبه  درکشورمارشد جمعیت  صد در ، به احتمال زیادمیانه سده حاضردر

  .خواهد شدمنفی حتماال"ا حتی

 افزایش سهم جمعیت  د بود،شاه تاکنوننوزده ه سدنیمه دوم ازمیتوان انچه را: واقعیت این استکه  

این درن نیزمقابل رشد جمعیت جهادر .هاستجمعیت انکل ه سبت بجوامع جهان ن همه شهری

 زمان به بعد اناز کم وبیشکلیه کشورها در البته بااین ویژگی که،  روبه افزایش بودهمرتبا" مدت

 روبه دن چندین دهه باشتاب رشدپشت سرگذاراز پس اما .یافتبتدریج افزایش  جمعیت رشد شتاب

شتاب رشد جمعیت درجهان توسعه یافته منفی شده  گذشته ، الدیمی اوایل سدهاز بتدریج افزایش

ه برشتاب این جوامع عالوتا اینکه دربرخی از .حال کاهش بوددرانها مرتبا"رشد جمعیت  ودرصد

کم ربع چهارم سده گذشته قبل از تا جهان پیرامونیمنفی درصد رشد جمعیت نیزمنفی شد. اما در

 24و 04این جوامع، تا دهه های دربسیاری از کهده چنانبیش شتاب رشد جمعیت اغلب مثبت بوو

 24 و 04 یهادهه ازهم رسید.تربیشحتی و درصد 3به جمعیت رشدصد بعضا"در 24دههحتی 

جمعیت ، شتاب رشد  این جوامعدربرخی ازالبته باتاخیر ریج ،دبتپیرامونی هم  هایکشوراکثردر

 شده است . ستهصد رشد جمعیتشان کاده ودرنتیجه مرتبا" ازدرمنفی ش

این زمینه ما درشورانچه درک ، این استکه:یاد اوری نمود مرتبا" بایدمینکته بسیار مهمی که      

 موارددراکثر کشورهای پیرامونی نداشته ، بلکهرده وهست ،  تفاوت چندانی با سایدر جریان بو

 .  میباشدکامال" مشابه انها 



  

کشورهای پیشرفته در ،جمعیت بخش شهری جهانژه رابطه با تحوالت جمعیت کل وبویانچه در   

همچنین این سایت والت مختلف مقا، هرچند مطالبی استکه بارها درپیرامونی مطرح گردید و

: که  این هدف بوداما طرح مجدد انها با. استمطرح گردیده مقاالت سایرپژوهشگران پژوهشها و

روی این  ری نموده ، ازسوی دیگراوادیواقعیت یک بعنوان ازیک سودورنمای این تحوالت را

این بدان تاکید گردد .  ، بوده غیرقابل اجتناب ءحاصل روندی جهانیمذکورتحوالت مسئله مهم که 

پدیده ای مربوط به ان  ءشهری –های روستا حال تحوالت جمعیتی وجابجائیمعنی است که بهر

به کشور ومنطقه خاصی داشته ایران بوقوع پیوسته ، ویا عللی مربوط فرضا" فقط در که  ، نیست

 باشد . 

 های ساختاری میان جوامع مرکزی وتاثیرتفاوتلحاذ سطح جهانی البته باهنگامی که مسئله در    

که درهمه  استنی روندی جهاروند مذکور ،مالحظه خواهد شد ، مورد توجه قراردهیم را پیرامونی

درمرحله  که شورهای پیرامونیایرکسو مورد مادرپیشرفته بوقوع پیوسته است.  کشورها همهدر

  بصورت امادرمقایسه با جهان توسعه یافته ی مشابه،اومحتو شکله ب هستند، گذرازتوسعه نیافتگی

  ی درحال تحقق بوده وهست .ویژه ا

همچنین ومه جوامع پیرامونی همولی این روند وسپس مشابهت ان درنخست جهان شاکنون اگر   

که این مسئله ، کشورنادرستی بسیاری ازبرداشتهای رایج در ؛بپذیریم  ااجتناب بودن انر قابلغیر

 تاکنون درقریب به یک سده را بصورمختلفی غیرازانچه واقعا" درسطح جهان درحال توسعه در

ی عللی پی جستجوکه درباورهائی: انجمله از . ، مشخص میگردد دنحال تحقق بوده ، تبیین مینمای

، اما تاثیرشان همواره بوده این روند موثرهرچندعلل محلی نیزدر .محلی برای توجیه ان هستند

 حال ، باورهائی که این روند پویا بی پایه بودن همچنین میباشد . وازنظرزمانی محدود «جزئی»

  ,,نادرست,,,, و,,ٌحدازبصورت پدیده ای,, بیرویه,, بیش را  ،معضالت فراوانی که همراه دارد با

ایران اصالحات ، برخی معتقدند : چون دراین زمینه . بعنوان مثال ، در وامثالهم مطرح مینمایند

هدف گوئی اگراصالحات ارضی حال با هر  یان روانه شهرها شدند؟! ارضی انجام شد ، روستائ



  

کرده درروستا ها ، انجام نمی شد ، روستائیان به شهرها مهاجرت نکه داشت درست ویا نادرستی 

   زراعی امکانات الزم مانند زمینشد، می کاگربه روستاها کم: میپندارند باورهائیکهیا  !میماندند.

 .یم میشد به شهرها مانع مهاجرت روستائیان،  گردیدفراهم میبرای روستائیان  ، اب وغیره،

مبتنی که  یتحلیل مستدلاساس ازاین نمونه برداشت ها که بر :همانگونه که مالحظه میگردد     

 جوامع شرایط کنونیودرمورد ما در ، وضعیت بخش شهری جهانبه  برتوجه ای همه جانبه

 ، که واقعا" نتیجه ای باورهائی . مرتبا"مطرح میگرددوبشدت میان ما رایج  ، پیرامونی نیست

 ، این زمینهقابل دفاع دریابی وعلت  ، شکل گیری برداشت های مستدلدرایجاد سردر گمی زج

  نخواهد داشت .

سطح جهان پیرامونی میتوان نمونه های مشخصی را درورتی برداشتها مذکجهت اثبات نادرس   

 میدانیم  ها ،وستائیان به شهرمهاجرت رمورد نقش اصالحات ارضی در: در. مثال" مطرح نمود

مطالبات ، اصالحات ارضی یکی از کهدهه هاست  ، کشورهای جهان پیرامونیدربسیاری از

 زمین داران بزرگ مانع تحققاغلب این جوامع رد اکنونت، انچه  عمده دهقانان بدون زمین است

 مهاجرت از دراین کشورها ، علیرقم عدم تحقق اصالحات ارضی ، اینها ، . باهمهشده اند ان

برزیل کشور در ما درجریان بوده است !؟  بفرضازکشورصدی بمراتب بیشتردر به شهربا روستا

باهمه  . استمطرح دراین کشوری ها جنبشیکی از ، جنبش دهقانان بدون زمین ، تکه سالهاس

در صد است .  27ما وحدود رکشوازینی برزیل هم اکنون بیش شاینها در صد شهرن

 وسیعکشورما وامکانات زراعی  وجمعیتی نصف تین با وسعتی یک ونیم برابرارژانویادرکشور

ضه وسیع ت وگوشت   باعرغالهمچنین  تولیدات کشاورزی )عمدتا"حیث اب وزمین زراعی واز

بیش که: صورتیانهم به  ،هستند صد مردم ان شهرنشیندر 20از شینون بکجهانی هم ابه بازار

وفعالیت ه کالن شهری بوئنوس ایرس به کا رمنطقکشوردرمیلیونی ان  07صد جمعیت در 07از

عرصه دراین کشور اکثریت جمعیت،باید اساس برداشتهای رایج میان ماصورتیکه برغولند! درمش



  

ومرتع  زراعت زمین برایو اب چون نه کمبود !؟مشغول باشند ودامداری  کشاورزی به ناوسیع 

 ؟! ، دارند برای دامداریکافی های 

مقبول بودن مقبول ویا غیرازصرف نظربنابراین انچه بوضوح مشخص است ، این استکه :    

  ین روندی را بایدقق وتشدید چنتحشهری علتهای عمده وتعیین کننده  -مهاجرت های وسیع روستا 

  ، درروند تحوالت نظام اقتصادی جهانی وویژگیهای اقتصادهای پیرامونیروستا ونه دردرشهر

همواره کشورمان را تحلیلهایمان ممکن نیست مگردر جستجوئیچنین ان ، جستجو نمود . البته 

داشته نظر ان در مربوطه تاریخی -جهان پیرامونی باهمه ویژگیهای ساختاریبصورت جزئی از

، میباید بوقوع پیوسته است غییروتحوالتی که درشهرت ، این مسئله درمورد درکبالخره ، . باشیم 

انهم  ، دریک وضعیت توسعه نیافتهانکشاف اقتصاد مبتنی بر بازار نتیجه ، بصورت همه انرا

سوی دیگر شکل از  را ازیک سو والت معاصر نظام اقتصادی مبتنی بربازاربصورتیکه که تحو

 . ه باشیمدر نظرداشت ،تحقق پیرامونی انرا

 

  کنونی بخش شهری کشور، درشرایط گرایشهای استقرار فضائی امکانات وفعالیت ها      

 را روندی کامال"کشورمان  معاصرروند شهرنشینی درابتدای مواجه شدن با این مقوله ، اگر     

نظرداشته در، بوده وهست حال تحققانهم درسطح کل جهان پیرامونی در ، که قابل اجتنابغیر

 به اصطالح  نینادرست دانستن شهرنشی، یدندقید توهماتی همچون بیرویه خود رااز . یعنیباشیم 

 هم . نمائیم، رها ویا القاب دیگری که دردهه های اخیربه ان نسبت میدهیمحد شتابان ویا بیش از

به دوبرابر جمعیت شهری کنونی قریب دهه اینده کشورما تا سه چهار، دریم که بفرضبپذیر چنین

همه . وهد گذشتاصد ان خودر 94، ازدران زمان ه وسهم بخش شهری درجمعیت کل کشور،شد

 واقعیتی، یعنی بصورت دانسته قابل اجتنابغیر که هست ،: انچنان مایممینتکرار ،این تحوالت را

,, مهاجرت معکوس ,,   عناوین مسخره ای چون : .گریزی نیست اناز درنظرداشته باشیم ، که

چنین مسیر وبالخره بپذیریم که،  ,,بازگشت به روستا,, وامثال انرارها نمائیم !؟البته  این یکی به تقلید از پولپوت)



  

جهت مواجهه  که بپذیریمهمچنین و!؟  دادتغییر نمیتوانیا طرح وبرنامه ای،  این یا ان دستور،بارا

 .هیم ووسواس کافی مورد شناسائی قرارد بادقتاختاری انراویژگیهای س سایر ، میبایداگاهانه باان

 به نتیجه دادن کنکاش مان امیدواربود.  کم وبیش میتوان دراین صورت

  ندطرح کلی رواز پس ،همواره که، پیش رو روند شهرنشینیدررمهم ابسیجمله ویژگیهای از    

روند گرایش . چگونگی  استقابل طرح ،  ابعاد کمی وکیفی ان وشناسائیشهرنشینی پیرامونی 

توسعه وویژگیهای ساختاریء گرایش مذکوردراین مرحله از وامکانات هافعالیت، استقرارجمعیت 

   ، میباشد .کشور

درفضا « متمرکز»گرایش ان به استقرار مهم این روند شهرنشینی ،یکی ازویژگیهای بسیار    

بصورتی رایج درجامعه ما  اشتهاهایاین مورد هم بردست . درشهرهااصلی ویا کالبویژه درشهر

دنباله همان  ،این گرایش ویا انچه بعنوان مسئله تمرکز مطرح مینمائیم : قضاوت در مورد  استکه

 برداشت هائی استکه درمورد روند شهرنشینی پیش رو بین بسیاری درجامعه ما رایج شده است. 

در  ،,, روی اوردهرست,, ، بیرویه,,،,,ناد,,حد: بیش ازهم باعناوینی چون« تمرکز »درمورد  

العه وپژوهش قراردهیم ، نتیحه بدون اینکه پدیده مذکور را بصورت همه جانبه وسیعا" مورد مط

توزیع لزوم استقرار : چون غیر قابل تحقق ،و دورازدسترس ، ، به راه حلهای موهومبالفاصله

 ، انهم درشرایط موجود!؟  یین شدهاهداف ازپیش تعمبتنی بر ،عرصه در شده جمعیت وامکانات

مایش سرزمین,, حواله حلهائی چون اجرای طرح ,,آ به راه رهائی ازهمه مشکالت را،دست اخر

نه  - واقعی« علت»همه این باورها وحواله دادن ها هنگامی مطرح میشود که : .میدهیم 

انچنان که باید مطرح  -ارائه میگردند  گیری چنین تمرکزی شکلمعلولهائی که مرتبا" بجای علت 

 !یگردندنم

مشکالت پیش رو  تمرکزعلت ،پذیرفت عجوالنه ای باید در واقع قبل ازهرپیشنهاد وراهکار    

جمعیتی، سیاسی  -عی، اجتما معلول شرایط اقتصادیمسئله دارپیش رو، خود بلکه تمرکز .نیست 

 را«تمرکز»ت وخیزکشوردراین مرحله ازتوسعه پراف وضع موجود است . انچهوفیزیکی فضائی 



  

یعنی این مسئله چیزی  !دراورده است توسعه نیافتگی ، گذراز ءاین مرحله«ذاتی »بصورت 

ی یافت . ئان رهاهای دستوری ومصوبات نظیرانها ازنیست که بتوان به این سادگی با جلوگیری

 میگیرد ، شکل مورد بحثهنگامی که این گرایش بعلل ساختاری  تا دستوری هایوگیریلبلکه با ج

مزید  ، این اقدامات دستوری بلکه نخواهد یافت ، حتی کاهشتمرکزمشکل افرین مذکور نه تنها

 !را افزایش خواهند داد تمرکز، برعلت شده 

درروند استقرارجمعیت وفعالیتهای علت ذاتی بودن پدیده تمرکز درمقاالت متعددی دراین سایت   

 های شهری های مبتنی برتوهمی که درسیاستگذاریکارعبث بودن راهو ، بویژه درتهران، پیش رو

برهمان مفصال"مطرح گردیده است. هرچند که تاکنون همواره در ،میشودو انجام شدهتاکنون  ما

بگونه مالل اوری تکرار  میشوند ،پاشنه چرخیده ، و پیشنهادهائی که مرتبا" با بن بست موا جه 

  . گردندمی

 که توهم بودن سیاست گذاریهائیویامبتنی بر - هوجه ازمسئل اکنون برای توضیح بیشتراین    

 ها بیشتررح برخی ازاین برداشتباطضروری است  –امده اند به اجرا دربرای مقابل با تمرکز

 انجمله گفته شده :. از ائیمنمموردانها تامل در
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  ستی تهران سه میلیون نفر استظرفیت زی
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 ط ۸۸:۱۸ - ۸۱۳۱خرداد  ۸۱تاریخ انتشار: 

  سیاسي« 
 :895پایگاه  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با

  اشدمشکالت اصلی پایتخت تمرکز امکانات در تهران است/ طرح انتقال پایتخت فقط انتقال فضای سیاسی کشور می ب

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: ما این امکانات را از قبل بررسی کرده ایم اگر تمرکز آن را از بین ببریم 
ها و بیمارستانهای خوب و مراکز آموزش و پرورش و حتی مراکز هنری خواهیم دید که تراکم جمعیت کم می شود و مانند دانشگاه

تهران کاهش پیدا می کند، اگر ما آن امکانات را توزیع نکنیم و انتقال هم صورت بگیرد وضعیت تهران تفاوتی نخواهد شوق مهاجرت به 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: ما این امکانات را از قبل بررسی . د. . . . . . . . . . . . . . .  داشت.

ها و بیمارستانهای خوب و مراکز آموزش و پرورش و حتی مراکز هنری خواهیم دید ز بین ببریم مانند دانشگاهکرده ایم اگر تمرکز آن را ا
که تراکم جمعیت کم می شود و شوق مهاجرت به تهران کاهش پیدا می کند، اگر ما آن امکانات را توزیع نکنیم و انتقال هم صورت 

 بگیرد وضعیت تهران تفاوتی نخواهد داشت.
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    طرح شورای شهراقامت در تهران با کارت مجوز سکونت در پایتختاینکه :  ویا  

  

 وبالخره بسیاری از پیشنهادها ونظریات دیگر.

   

ی را ، پیشنهادات وحتی مصوبات بسیار هااین زمینه میتوان اظهارنظره درواقعیت این استک      

نتیجه تمرکز  ودر ازگسترش یریانهم جلوگهدف را پی میگیرند . یک همگی  ، مطرح نمود که

 انهاست . یشتردرکالنشهرها وممانعت ازگسترش بیشترب

اکنون جهت ادامه کنکاش در این زمینه میتوان برخی از پیشنهادها ویا نظریات مطرح شده فوق 

 قرارداد .بیشتر را مورد توجه وتامل

 "   Feb 6, 2017 -          شدسال دیگر یک تهران به تهران فعلی اضافه می ۰۱رفتیم ور پیش میطاگر همان گفته هائی چون:  " ،بفرض 
 

  ، اینکه :میگرددطرح ماین زمینه پرسشی که در اولین، ادعای مطرح شده فوقبامالحظه  نخست   

-ومردم نمیدانستند ! –داشته  ن توانی؟ یعنی دستگاه اجرائی ما چنی!خوب این فرمایشات یعنی چه 

. کمی دقت بفرمائید  ؟ انهم به همین سادگی ؟ شود !تهران  جمعیت برابرشدن دومانغ که توانسته 

؟  با  حال به چه علتاست . صد رشد جمعیت تهران کاسته شده گفته شده : درسالهای اخیرازدر

  را درجایادعااما همین مطرح نمود.علت واقعی چنین کاهشی را جای خود کمی تامل میتوان در

 موفقیت اقدامات خود گذاشته اند .  انرا به حساب  مطرح نموده ،ری هم شهردای اموردیگراولیا

صورت دیگری داشت !؟ مسئله اصوال" !چنین نیست واقعکه دراگرچنین بود  ،بگذریم ازاینکه    

 رشد جمعیت شهرتهران نه وزارت راه وشهرسازی درکاهش اخیردرصد یعنی چون، دراین ماجرا

؟  چرا !کاره ای نیستنددراین امردرشرایط حاضرهم  .ه اندبودونه شهرداری درعمل کاره ای ن

 موردمشخص چون دردست ندارند!؟درتاثیرگذاری برتحوالت شهری را جهتعمل درچون ابتکار

موثر، افت شدید توان متقاضیان خرید ویا  عاملهرتهران ، تنهارشد جمعیت شکاهش درصد 

ید یا اجاره ان در شهرتهران وسایر کالن بعلت افزایش بی بدیل بهای خرانهم  اجاره مسکن ،

  اجرین تازه وارد قادربه سکونت درشهرنشوندشهرهای کشور، بوده است. انچه باعث شد ، مه



  

تنگ دست ترساکن شهرهم دچار عالوه بران ، برخی ازدهکهای  ان بپیوندند!ه نشینحاشیوبه 

نامیده اند ، شده ؟,, !معیتجانرا,, سرریزتکنوکراتهای وطنی ویا انچه برخی از« یطرد شهر»

صد رشد جمعیت ان تا گذشته که درانچه برشهروب: اگرخپیوستند . بسیاروبه جمع حاشیه نشینان 

مقابل در صد رشد انند ، اما درمیدا موفقیت خود ارگان انر، چنان که هردو صد کاهش یافتهدر 7

است . خوب اگر رسیده  درصد!؟ 07ی شهر تهران به حاشیه نشینان ان بگفته رئیس سابق شورا

  باید گفت: خوب ،حاصل اقدامات انها ست م سابقه حاشیه نشینی این تحوالت باتوجه به رشد ک

خوب سروان  !  ددورقمی کردی همصد رشد حاشیه نشینی رادر .!د مانع رشد جمعیت تهران شدی

حقق یافته که دستگاه چه ت؟ ویا اینکه در واقع انیق نامید وفچنین وضعیتی را میتوان تایا محترم 

صد رشد دیگردرسوی شده واز« طرد شهری»ازیک سوشهردچارانرا موفقیت میداند . اجرائی 

   قضاوت با شماست . . ایا این یک فاجعه نبوده است؟  حاشیه نشینی دورقمی شده است

وتحوالت ،شهراینکه، یعنی چون کاره ای بودن ارگان محترم کاره ای نبودند ؟ واین داما چرا   

« ایجابی»تمرکزدرشهربصورت   انرا چنان هدایت میکردند که حاصل این هدایت چنین باشد  : 

پیش رود . جمعیت رها تدریجا" به سوی توزیع شده تروگرایش استقرا ونه دستوری ، تعدیل شده

د جمعیت وضعیت حاشیه نشینی خارج میشدند. نه اینکه در صد رشاز حاشیه نشین هم رفته رفته

ایا برنامه ؟   این جهت انجام  شده استاقدامی دراکنون ، ایا کوچکترین ؟  شان دورقمی شود !

یا افی را داشته است ؟ ریزی شهری که حضرات متولی ان هستند ، اصوال" چنین خصلت واهد

 تمام وکمال برشهراگری رااین بارودهای دستوری ، بختک سیمحدویت وجلوگیرعمل با اینکه در

ازاین واقعیت غیرد انجام نشده است .  مشکل گشا باشاین کاری که واقعا". بنابره استنمودسلط م

  قضاوت با شما ست . بازهم ؟ بوده

   

 یانمونه دیگری از اظهارات مطرح شده :       

   تهران پنج میلیون جمعیت مازاد دارد.  ظرفیت زیستی تهران سه میلیون نفر است       
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 این استکه منظورفرمایشاتی مطرح میگردد.توجه به چنین  زهم بانخستین پرسشی که با       

صورت بیان میتوان به دومحترم چنین اظهاراتی چیست ؟ احتماال"منظوروزیرمحترم را گوینده

، زیرساختها وسایر تاسیسات شهری ،یعرصه وامکانات فیزیکنمود. نخست اینکه : فضا ،

، اگرایشان  خوب . میلیون نفرکافی استفقط برای سه ، تهران  ءاکولوژیکی-طبیعی امکانات

به کافی نبودن امکانات تهران متناسب باشمار یعنی نظرشان معطوف  ؛ شندنظری داشته با چنین

چاره این دراینصورت  .واقعا"حق با ایشان است   .است. نظری کامال"صحیح جمعیت آن باشد

ت گسترش داد . حال به چه اازهمه جهامکانات تهران راکاستی های شهرراکاهش داده و استکه:

عی پاسخ منطقی به موضصورت میتوان در باره ان به بحث نشست . البته شکی نیست که چنین 

میلیون  برای سهحداکثر امکانات تهران: ایشان این استکهمنظور، اگر. امامسئله پیش روست

. انوقت مسئله ی ساکن شوندنقاط دیگر  دربه فرض باید اضافه بر سه میلیون نفرو نفرکافیست ،

یعنی پاک کردن صورت مسئله ، یعنی  ،چنین نظریبکلی صورت دیگری خواهد داشت ! چون 

جمعیت تهران را  نفراز ست پنج میلیون کامل ! یعنی ایده کذائی احمدی نژاد که میخوا «توهم»

حد  تهران، جمعیت درمورد":اصوالچون  ؟!؟ اما چراکاهش داد که دیدیم چگونه  ! ش دهدکاه

 بطور این زمینه مطرح میشود ،، در کهنظرهائیان و بحث ها واظهار وگسترش توسعه حدودو

 ، اهش جمعیت هستندککه خواهان  یازان جمله اظهارات ،اغلب این اظهار نظرها باید گفت : کلی

یا  ، پاسخگوئی بمطالبات برهم انباشت شده شهروندان ءکارقابل دفاع برمبنیجستجوی راهنه و

ویژگیهای ساختاری این  ویا بی توجه به واقعیات ،جامعه شهری براورده نمودن نیازهای موجود

صنعتی شدن کشور،  روند بی توجه به ویژگیهای ان جمله :از .  میباشندکشورمرحله ازتوسعه 

 بخش شهری ما را قریب به دوبرابر ر جمعیتضکه تا اواسط قرن حا جریانروند شهرنشینی در

ل را شک یئچه گرایشها. بی توجه به این مهم که : این ویژگیهای ساختاری اصوال"خواهد نمود 

چگونه هستند این مرحله های اقتصادی درامکانات وفعالیت جمعیت ،میدهند؟ یا اینکه گرایش استقرا

این موارد ما مبتنی در ، بفرضشرایط کنونیایا در.  چگونه باید باشند بزعم این یا ان؟ نه اینکه 



  

، بسهولت متوجه چنین بود؟ اگرمینمائیم، اظهارنظرنظریه پردازی شده ءبرپژوهشهای همه جانبه

همه درتهران شهرها وبیش ازوامکانات درکالن جمعیت «متمرکز» استقراربه : گرایش ممیشدی

 کالنشهرها ویا درتجمعهایاگرتمرکزدر، ! خوبماستفت وخیزا  رء پتوسعهاین مرحله از« ذاتی»

باید دید درمقابل این  . واقعا"این چنین میباشد کهاز توسعه کشور است ،  ذاتی این مرحله جمعیتی

وبیش  چه میتوانیم بکنیم ؟ن وقابل دفاع کدام است ؟ واصوال"گرایشها چه باید کرد ؟ راه حل مطمئ

تکرارمینمایم باهیچ سیاست ، وجه  شرایط کنونی به هیچمثال"در ام دهیم .همه چه نمیتوانیم انجاز

را داشته قلمروملی توزیع گسترده امکانات وجمعیت در ، برنامه وتصمیمی ، نمیتوانیم انتظار

مرتبا" مبتنی بر برداشت های بنابراین اینکه ،  توهمی بیش نیست !چون چنین انتظاری  باشیم !

یا ان رویه است ! ان بیش از حد است !  باید مبتنی براین بگوئیم : این بی   ونسنجیدهکلیشه ای 

 سرجزکه ، یاظهاراتانهم نیست . ، که هنر : امایش سرزمین وامثال ان عمل نمود "طرح ، مثال

اغلب یک  کهونشیب کشور، انهم توسعه ای امرتوسعه پرفرازالل درتگمی بیشترودرنهایت اخدر

 دیگری خواهد داشت ؟  حاصل وده ، منصفانهگام به پیش دوگام پس ب

بی پایان دستگاه به جای اینکه قصوردرقصورچرا  اکنون ایا نمیتوان ازمسئولین محترم پرسید :

قصوری که همه مشکالت  کرده ،جوالنگاه سوداگران  راکه سالهاست شهراجرائی را ، قصوری 

وجود مشکالت  مطرح نمائید ، ده ،های کلیشه ای وورشکسته تشدید نموباسیاست گذاری شهری را

چون ازچنین اظهاراتی اینگونه برداشت میشود ، ؟ حد وغیره حواله میدهید را به جمعیت بیش از

 ، جدانشینیشیه نشینی، طرد شهریگسترش بی بدیل حا؟ ! باشیدطلبکارهم شده  گوئی بنوعیکه 

لیون واحد مسکونی خالی نیم می، وجود بیش ازاختارهای فیزیکیسهای مختلف ، فوق کاربرد 

شهری کلیشه  هایگذاری وبرنامه ریزی، حاصل ونتیجه مستقیم سیاستبمیزان زیادیمگر ،شهردر

شماکه همین برنامه دستگاه اجرائی دراین چهاروپنج دهه گذشته نیست ؟ ای وبه بن بست رسیده 

  این باشد؟!ازرتید وضع بهدار انتظارانوقت  .داده ایدباسماجت ادامه تا کنون  راهای ریزی

   

   



  

   

 بخش دوم ادامه در        
 

  0390مهدی کاظمی بیدهندی    اردیبهشت       
 


