
 بخش دوم – شهری کشور وبرنامه ریزی سیاست گذاریهای ناهنجاری       
 

         
 

   مهدی کاظمی بید هندی        

 

ده مربوط به این بحث ، روی چند ویژگی مهم وتعیین کننبرخی نکات دربخش قبلی ضمن یاداوری         

بعدی  یهافرضهای اثبات شده جهت  ادامه گام را بعنوان پیشتاکید شد . بصورتیکه میتوان نکات مذکور

البته بیشترانها در بخش های قبلی این سایت که . نکاتی  درنظرداشتن به راهکارهای قابل دفاع درسی تا

 مفصال" به بحث گذارده شده است .

 ترین انها عبارت بودند از : ه عمد      

عالوه بران، و ،جهان مچون سایرجوامعه فتن این مهم که روند شهرنشینی درکشورما،پذیر -     

 ،ن جمعیت بخش شهریدسی،تا ر کشورهای پیرامونیسایرهمانند  ، قرارداریمان توسعه ایکه در مرحلهدر

هرگونه  : بنابراین .، ادامه خواهد داشت درصد جمعیت کشور 09به بیش ، درسه چهاردهه اینده 

ویا شهرهای  ه روستابرگشت مهاجرین بدوبعضا"توقف این رونانتظارکه درخواستی ویا، تصور برداشت 

 هرچند ازروی دلسوزی باشد ،,, وامثالهم ! :,, مهاجرت معکوس چون یتحت عناوین کوچکتر،

ند شهرنشینی کلیه روشرایط تعیین کننده درپیش رو و توجه به واقعیاتبا امامطرح میگردند ، ومصلحت 

توهمی درعمل وومطلقا" غیرقابل دسترس ناشدنی  ایه خواست ،ما ، خاصه شرایط جامعهجوامع پیرامونی

 بیش نخواهد بود .

 این روند جریان ،در بودن روند شهرنشینیعالوه براجتناب نا پذیر :پذیرش این واقعیت که  -        

 - کالنشهرها -تربزرگ های جمعیتیراستقراشدید به تمرکزدر نسبتا" باگرایشفضائی خود، استقراردر



، البته درکل پدیدهبه نسبت به این عالوه بران باتوجه همه جان مواجه است . ، تهراندره بویژکشورما ودر

بنا  .داریم دران قرارکه ست: تمرکز مذکور،عمدتا" مربوط به مرحله توسعه ای مییابیمجهان پیرامونی در

، نین پدیده ای چباتقابل یا های مختلف، جلوگیریو هایتدطریق محدوازمقابله دستوری، ا توسل بهبراین، ب

 ,, زدائی,,تمرکز تحت عنوان مرتبا"تقابلی که  وبه اصطالح تمرکز زدائی نمود ! مانع ان شدنمیتوان 

عمال"  انچه !مطرح مینمائیم با وقوف ویا عدم وقوف به شرایط موجود ، مختلف ، ازطریق جلوگیریهای 

وضعیت کالنشهرهای درجاد هرج مرج وای یان جمله : تشدید حاشیه نشینجزتشدید مشکالت از تا کنون ،

اقداماتی که تا کنون نتیجه ی است به این ادعا کاف صحت مورددر ! نداشته استحاصل دیگری کشور، 

توام با تامل  رویکردیانجام شده  -با تمرکزدستوری مقابله  - قابل تحقق غیر ءهدفاین جهت نیل به در

تقابل با گرایش در تا"که عمد، نادرستی اقدامات دستوری مورد بحث  . رویکردی کهداشته باشیم  کافی،

دستوری انتقال :  چون، بعنوال مثال . اقداماتی مینماید روشنپیش بیش ازرا  ، به تمرکز بوده اند

برای بخش  بسیاری، سیاستی که مشکالت کیلومتری شهر 029های صنعتی به خارج ازشعاع واحد

مهمترین مشکلشان ، ازکالنشهرها که بدور ،جدید هایشهر،ختن به اصطالح . ساصنعت ایجاد نموده است

بوده تصمیماتی که اهدافشان همانند اقدامات پیشگفته بالخره بسیاری از  !؟ است« شهر» فقداندرعمل 

مورد بحث ی ناهنجاری ها : . اینکهنکته بسیارمهمی را یاد اوری نمود ،البته دراین زمینه میباید .است

سیاست این بلکه بعلت ماهیت  گذاری مربوطه نیست ،درستی این یا ان سیاستدرستی ویانابدلیل 

نبوده به مطالبات جامعه شهری گوئی چون سیاستگذاریها درعمل تمام وکمال درجهت پاسخ !هاست گذاری

 میداشتند .   ها شکل ومحتوای بکلی متفاوتیسیاست گذاریاگرچنین بود، اصوال" . ندنیستو

 ، گام بعدی توجه به وضعیت کنونی بخش شهریدننکات مطرح شده پذیرفته شواکنون اگر       

   کشورخواهد بود .

 

  وضعیت کنونی بخش شهری کشور        



این زمینه توضیحات مربوطه ارائه شده ، در بخشهای قبلی این سایت مفصال"در همانگونه که        

و کیفیت مناسبات سیاسی  ،جمعیتی  -اجتماعی ، یط اقتصادیدراثرشرا شهرنشینی معاصرجهان پیرامونی

 ضعیتو بسیاری جهات از، ازتوسعه نیافتگی مرحله گذردر با کشورهای مرکزی ،کشورهای پیرامونی 

شتابان وغیره  ، ویهربی،  حدبیش از :باعناوین مختلفی مانند بحث تاکنونشهرنشینی مور.  دویژه ای دار

وضعیتی درشرایطی نبوده وهنوزهم  درجوامع پیرامونی اکثرا" :این استکه . اماواقعیتاستمطرح شده 

وان وامکانات فاقد تچون جوامع مذکور؟!بد یا دیگری تحقق حتوایمبه شکل و نیستند که شهرنشینی شان

چنین واقعیتی که ه هنگامیکه ب. میباشند ، حال تحقق استنیل به وضعیتی متفاوت با انچه درضروریء 

ازیک ی که توهمات –علت توهمات پیشگفته توجه نمائیم ،است ، پیرامونی قابل مشاهده کل جهان در

به جهان وازسوی دیگر باورمبتنی برمقایسه سطحی بخش شهری جامعه پیرامونی با توسعه یافته سو

 را درخواهیم یافت . -است   وارداتیاینورسال بودن الگوهای ، شمولی 

.  داشته استبسیاری را همراه ، عوارض ومشکالت  م باخود دگرگونییکه شاهد ان هستیشهرنشینی ا    

وسیستم  که شبکهروستا ، بقسمی به ظاهرمتعادل اما عقب مانده شهرووضعیت ی نسبی انجمله : فروپاشاز

 بخود گرفت - پیشینایستای  وضعیت باالبته درمقایسه  -عادیانچنان وضع غیردراثراین فروپاشی شهرها

 ها بصورت خواسته همگانیتن چاره درجهت سامان دادن به این نابسامانیضرورت یاف، که 

   .میشوندمطرح بیشترروزبروز

ها را همراه کالنشهردرشبکه شهرهای کشور، مشکل تمرکز برناموزونیمذکورعالوه  هاینا بسامانی     

 هان کاهشا، خو عوارض نسبت به ان حساس بوده، جوامع شهری بیش ازسایرکه مشکلی  داشته است .

 وجلوگیری ازافزایش ان هستند . 

 کم ،حد طرح ان، البته درتا اینجا صورت مسئله ومطالبات عاجلی که مطرح میشوند  : خوببسیار     

، این یا انهای  برداشتربصورت عجوالنه ومبتنی ب . اما این روشنی بحدی نیست کهوبیش روشن است

انتقال کلی ویاجزئی پایتخت ، چون : پیشنهادهائی هم . نمودمطرح را کارامدیپیشنهاد های بتوان 

ایجاد ، دیگر به نقاطشهر اضافی! ودورازکالنشهرها ، انتقال جمعیت فعالیت به خارحبرخی از نمودندور



پیشنهاد یا  !تهران عرصه کنونی شهرمربع ازکاستن صد کیلومتر ءد، حتی پیشنهاحریم حول شهر

  !در تهران با کارت مجوز سکونت در پایتختاقامت   :مطرح شدهکه اخیرا" مضحکی

که  ظه میگردد، پیشنهادهای زیادی دراین زمینه مطرح میباشند. البته پیشنهاد هائیکه مالحهمانگونه     

 نیستند .  پیش رو تاغلب مبتنی برعلت یابی همه جانبه مشکال

ه باوضعیت سابقشان، شبکه وسیستم شهرها درمقایس، دراغلب کشورهای پیرامونی ، میدانیم    

افزایش جمعیت شان کما کان ادامه دارد . ، شده پرجمعیت تربسیار شهرها ،کالن. شده اندناموزونی دچار

 «ماکروسفالی»عناوین دیگری چون  و یا« باد کرده»عناوینی چون : شهرهای  ،موجب شد وضعیتی که

  د .نمطرح گرد هادرتوصیف اندهه های گذشته در شهری

با م همانگونه که قبال"، انهکشورروند شهرنشینی وجود چنین وضعیتی دربا: اقعیت این استکهاکنون و   

که انهم  مواجه هستیم . تاکید دیگر« اجتناب غیرقابل» نا خواسته ، اما روندیبا  ،تاکید مطرح گردید 

 هانته ختلف نمدستوری  هایتقابل باچنین روندی ازطریق جلوگیری : این استکه،  ان هستیم بوضوح شاهد

 :ان جمله از . ه وخواهد داشتداشت ه مشکالت ومعضالت وسیعی راهمراهبلک،  نبودهگشا  لکمش تاکنون

را میتوان شهرهای کشور کالندرحاشیه نشینی بیشترگسترش  به فرض،،  عالوه برمشکالت متنوع

  نامبرد .

این روند شهرنشینی در گردید ، ، همانگونه که پیش تریاداوری ویژگیهای عمده مطرح شدهعالوه بر   

، اینکه : ازانجمله  .ندشاهد ویژگیهای ساختاری دیگری نیزمیباش، توسعه کشورهای پیرامونی مرحله از

   .نموده است یحاشیه نشینعامل تولید بصورتی استکه : کالن شهرها را تبدیل به  کورذم روند شهرنشینی

 بههای جمعیتی مذکورکه دراثرجابجائی مهاجرینی: رداشت مورد باید این واقعیت مهم را درنظاین در   

ماعی وضعیتی تن ازنظراقتصادی اجمهاجرتشااز جمع حاشیه نشینان کالن شهرها میپیوندند ، پیش

واقع در، یا حاشیه بودنشانضعیت درو ه شهرامدن ب با ،ین ترتیب کهد. بحاشیه ای داشته اندکامال"

البته باید این نکته را هم مورد تائید  ! برمال میگردد شان ،اجتماعی  ، تنگدستی وفقدان امکانات اقتصادی

حقوق ائی های مالی وسایرعدم برخورداری ازتوانیا –بودن قرارداد که : که وضعیت درحاشیه 



علت حاشیه نشینی وعدم جذب انها به جامعه  -، بالخره فقدان توانائی مالی جهت سکونت درشهراجتماعی

جامعه به عدم جذب بخش عمده ای ازمهاجرین  دانسته ویا ندانسته ، برخیی که حال. در شهری است

، که مطرح مینمایند چنان مشکل را  واقع در ! شهرمیدانندامکانات وکمبودنبودن گنجایش  کافیراشهری 

درشهری چون تهران  ،بفرضانهم باتوجه به اینکه  جای کافی ندارد!؟گوئی شهربرای حاشیه نشینان 

 بیش دو ونیم میلیون واحد مسکونی خالی ، کشور بخش شهری ودرکلهزار099سئولین بیش ازم بگفنه

  !؟ وجود دارد

ایش به رگکه هست .  ، باشدروبه افزایش روندی اجتناب ناپذیراگرروند شهرنشینی  ،فاوصابا این     

تیجه اش ن گرایشیچنین ، چون تقابل باکاهش داد وجلوگیری های دستوری وان باتقابلنتهم تمرکزانرا

سش پاسخ به این پردر؟ است . پس چاره چیست بیشتر حاشیه نشینیافزایش مشکالت و نهایتا"

رفته بوده وبعضا" بکار گمطرح  کشور، وضع موجوددر، راهکارهائی که نخست باید  ، اساسیبسیار

ه همانگونه ک  نمود. راشناسائی، امکان توفیق یا دچارتوهم بودن انها  را مورد توجه قراردادهشده اند 

زئی یا : انتقال ج، ماننددنرکلی ویاجزئی مطرح میگردوپیشنهادهائی که بطوکار عالوه برراهشاهدیم ، 

 ک مضح راهکارهای بعضا"ویا  موسسات خاصی به خارج ازشهر،کامل پایتخت ، انتقال فعالیت ویا

ری که بسیاایعمده ترین راه چاره دروضعیت کنونی ،      ,, درشهر مجوز اقامتنظیر: ,, صدوردیگر

 طرح ،اوردن ان هستند خواهان به اجرا درکشور یزان ومسئولین برنامه رو جمله اکثریت کارشناسان از

شاپیش سرزمین میتوان پی با برنامه امایشاین باورند که بر. این سروران  میباشد «آمایش سرزمین»

مین بگونه را متناسب با امکانات سرز فعالیت هاو  جمعیتهداف از پیش تعیین شده ، استقرارامبتنی بر

یل ( ویا امایش سرزمین )الگوی فرانکو ف ، نمود . چرا که «تعیین »،درقلمروملی توزیع شده منطقی، ای

چنین   ،زی( برنامه ریزی فضائی براساس علم برنامه ریساکسونیالگوی انگلوریزی سرزمینی )برنامه 

یکه ما له توسعه ا، درمرحکهاکنون پرسش اساسی این استمیگیرند . را پی  ای یش فضائی منطقیارا

؟ اشند بمشکل گشا  واقعا" الگوهائیچنین  ازجهات مختلف درشرایطی قرارداریم که ایا ،دران قرارداریم

مثبت یا  خپاس:  رابطه، الزم به یاداوری استکهتوهمی بیش نیست ؟ دراین نیزباورمذکور عملدریا اینکه 



   ه است .شد این سایت به بحث گذاردهدرمفصل قبال" بطور الت متعددی امقدرراشهای مذکورمنفی، پرس

یرامونی های  پ اکنون هنگامیکه جستجویمان رادراین زمینه ، با توجه به سیرتحوالت معاصراغلب کشور

یت ویا درکل جمع بودن افزایش سهم جمعیت بخش شهریاجتناب نا پذیر: گذشته از یابیممادامه دهیم ؛ در

ازمرحله  ، گذرطی سه چهاردهه ایندهکشور، درصد جمعیت09ازشهرنشین شدن بیش 

به جای  دستکم –کالنشهرها  -تمرکزدرکالنشهرها واغازمرحله ایکه استقرارمتمرکزدرتجمعهای جمعیتی

 روندسو ازیک بدون هیچ اما واگری ، : که میگرددباشد ، فقط هنگامی میسر تشدید کنونی روبه تعدیل

ها یبرنامه ریزوازسوی دیگر بوده ،جریان در یمداوم «توسعه» تحقق اقتصادی ودرنتیجه ان «رشد»

ه جامعحقوق اجتماعی  -حال بتدریج  - تضمینتامین تمام وکمال درجهت پاسخگوئی به مطالبات و

یارفع : تعدیل وامکانات مذکور اورده شدنبر بربا تاکید مجدد ،  نبنابرایباشد . این زمینه شهری، در

جهت  ر! خواهد بود والغی« تحقق یافته»، فقط نتیجه وحاصل توسعه  انهم به تدریج مشکالت نامبره ،

 ایالگوهازمداوم وتعریف  وصف توسل به، میتوان بجای مذکوراثبات درستی ویا نادرستی ادعای 

وان  این چنان این الگوها ،انیورسال وجهان شمولی  ،  علمی ادعای، ومربوط به توسعه یافته ها وارداتی

وهای کلیشه کل گشائی الگبه مشواطمینان کاذب نسبت شیفتگی ماندن ازبرحذربواقع و چنان بودن انها ،

که  نیکنونی یک یک جوامع پیرامو  وضعیت، مشخصا"های بی حاصل بحث ورهانمودن جر وای مذکور

اتب به مر با مشکالتبعضا"، درزمینه شهروشهرنشینی معاصر انهم ،مشابهشهری مشکالت  با همگی

توجه نمائیم . ، کشورما مواجه اند دترازحا  

   ضروت تدوین یک راهبرد ، جهت هدایت توسعه دربخش شهریبا تاکید مجدد به      

اسیای میانه ، خاورمیانه وشمال  ،، خاوردورنوب اسیا ختلف درحال توسعه ، درجاگربه کشورهای م

ظه ائیم مالحافریقا ، قاره افریقا تاحدی به استثنای افریقای جنوبی وشبه قاره امریکای التین توجه نم

ت یافته البته کشورهائی که تا اندازه به حداقل شاخص های توسعه دس - : اکثر این کشورها خواهیم نمود

ریبانند. با کشورما دست به گبا معضالت، مطرح شده بگونه ای کامال" مشابه  اینکه :ومضافا" به  –اند 

الت درکالنشهرها ومشک، تمرکزشان  کل جمعیت کشوردر جمعیت بخش شهری سهم همه انها باافزایش



سیم شوری را نمیشنا، کمیان جوامع پیرامونی مذکورما دراین زمینه مواجه اند . اومعضالت مشابه ای در

قابل  «توسعه »، ان برنامه ریزی وسیاست گذاری دروضعیت مذکور، بدون اینکه طریق این یااز ، که

 را درجهت رفع ویا تعدیل معضالت تغییرات محسوسیتحقق یافته باشد، دران کشور مالحظه ای

 تعریفادعا ها و ،مااین کشورها همچون کشوردر !؟وده باشد نمایجاد  ومشکالت موجود، دراین زمینه،

،  انچه هاورکشن فاق ایتاکثر قریب به ادراین استکه است . اما واقعیت  بسیارسیاستگذاری هایشان از

 ان .نه ادعای مداوم مسئولینش !بوده استبقای معضالت وتشدید انها قابل مشاهده است ،درعمل وبواقع 

فع مشکالت ر، دداین زمینه بوضوح مشاهده میگربامشاهده وضعیت این کشورها در ، ینبنابرا

ید ، جهت اثبات این ادعا همانگونه که مطرح گرد خواهد بود . ،ابعاد مختلف در «توسعه »تحقق درگرو

توجه  با تامل بیشترمورد ،باید تحوالتی که درجوامع پیرامونی حال هرچند محدود درحال تحقق است را

 عارضه های عمدهزکه یکی اگرایش به تمرکزدرکالنشهرها ،  کاهشبعنوان مثال : درمورد  قرارداد. 

 میتوان اربا تحقق توسعه  کاهشیبخش شهری درجوامع پیرامونی است .  تائید ارتباط مستقیم چنین 

های جهان پیرامونی  دربرخی کالنشهر -حال هرچند بسیارمحدود -کاهش تمرکزنمونه های اخیردر

وعی ن با، درسالهای اخیر دربرزیلرجمعیت ومتمرکز سائوپائولو کالنشهرپ   :  ازان جمله .مشاهده نمود

هرهای ازکالن شدربرخی دیگر.  است روبرو درکالنشهر نایع وفعالیت های اقتصادیصاستقرارکاهش 

هه د سه دردو –وبزرگی بازارداخلی کشورمربوطه عمدتا"بعلت جمعیت پرشمار - جوامع پیرامونی که

ای کشورهای معروف به اقتصادهدر – اقتصادی با دوام تری را تجربه نموده اندرشد کم وبیش اخیر

مشاهده نمود .   وگاه بسیار محدود،را ، حال هرچند محدود میتوان گرایش مذکور  -نوظهور  

شده اند تا حد ربنگاه های اقتصادی بویژه فعالیتهای صنعتی قادبصورتی استکه برخی ازگرایش مذکور  

یاس تولید وبصورت مراکزتولیدی بزرگ بامق ، هقابل مالحظه ای مرحله تولید کارگاهی راپشت سرگذارد

تی درچنین وضعی      . شوند گلوبالسطح قادربه رقابت در ، جهانیمتصل به بازار  ، قابل مالحظه

 -ارکالنشهراستقراردرجو – صرفه های ناشی از تجمع جمعیتیبه استفاده ازربنگاههای مذکوربتدریج کمت

ترش شان های روبگسی فعالیتعرصه وسیع ومناسب برابه امکان دسترسی درپی داشته ، بیشترنیاز



. شکل میگیرد -ان البته نه چندان دوراز -کالنشهراز فاصله گرفتن بهبتدریج گرایش  ، بدین ترتیب .هستند

ن ایاست . بوده  درون منطقه کالشهری کوچکتر درنقاط شهریگرایشی که عمال"بصورت استقرار

طقه نقاط شهری درون منباعث توسعه هرزمان بیشتر به خود ،است که ، بنو ناشی ازتوسعه گرایش

ه انها هم ،که. ویژگیهائی را میتوان مطرح نمود دراین زمینه ویژگیهای متنوعی  کالنشهری ، میگردد.

  . تاسدرابعاد مختلف، میان نقاط شهری واقع درمنطقه کالنشهری  ،متقابل ابطوتوسعه ر لزوم موید

دردهه  کالنشهرهای جهان پیرامونی ولحاذ گرایش سازمان یابی فضاباتوجه به ویژگیهای مطرح شده در

 بخشهدف محوری برنامه ریزی فضائی در : به این نتیجه رسید کهمیتوان جوامع ،  این های اینده

ان قالب سام ، دربایدداریم میدرمرحله توسعه ای که دران قرار ،شهری، بفرض بخش شهری کشورما

چنین باشد . جهت نیل ب شهریدربخش « توسعه»شور، هدایت تحققدادن به شبکه وسیستم شهرهای ک

دایت جهت هی ( مشخصضروت تدوین یک راهبرد)استراتژی های قبلی این سایت بکراتهدفی دربخش

ا انچه بای  چنین استراتژی ، ااین توضیح کهدانستیم . ب ریرا ضروکشور بخش شهریدر« توسعه»

اول متدرابطه با برنامه ریزی شهری خیردرتحت عنوان برنامه ریزی استراتژیک شهری در سالهای ا

  این دومقوله را نباید یکی دانست .یا اینکه، به هیچ وجه ،   متفاوت خواهد بود !شده کامال"

استگذاریها نخست در سی گام بایددربخش شهری کشور «توسعه»م ، تدوین یک راهبرد هدایت اگربپذیری

عه ای که باید عناصر متشکله وعالوه بران ویژگیهای چنین راهبردی را درمرحله توس این بخش باشد.در

 دران قرارداریم ، درحد امکان شناسائی نمود.  

ئیات زجاین سایت با،همانگونه که در بخشهای قبلی در یا اجزای متشکله ان ،چنین راهبردهدف پایه ا

   شامل برخی نکات زیر باشد: خالصه بطور دمیتوانمطرح شده است ، 

 «ی اجتماع ،اقتصادی توسعه»گذاریهائی که ه شبکه وسیستم شهری ازطریق سیاستسامان دادن ب

نه دراین زمیاما د . نرا بصورت مکمل یکدیگردرنظرداشته باش «فضائی –هری برنامه ریزی ش»و

ضوح این زمینه پیگیری میشوند ، به وهائی که درکشوردراکثربرنامه ریزیدرهمانگونه که شاهدیم 

انگونه همجریان خبری نیست . چون ا روند توسعه اقتصادی اجتماعی درها بسیاستگذاری ازمکمل بودن



هدایت گرایشهای  جهت، در هاگذاری سایت مطرح شده ، بجال مکمل بودن سیاست اینکه بکرات در

 عهتوسفت وخیزشان عوامل تحقق که بهرحال باهمه ا   ،های مذکور باروند جریان ،روند های درفضائی 

  !؟ند رقرار داتقابل درهستند ، 

قراردادن  ور، در شرایط کنونی بامح شدهات به این مسئله پرداخته های پیشین باجزئیانگونه که دربحثهم

 ،ا انها وهمراه بیت نقش وجایگاه کالنشهربرپایه تقو یاهداف پیش گفته باید برنامه ریزی های شهر

ن وولحاذ توسعه روابط متقابل نقاط شهری درون منطقه کالنشهری باشد . با این امید که در صورت تدوی

ات مطالبکاهش وبهمان نسبت  به  هدایت توسعه در بخش شهری ، بتدریج مشکالت رواهداف رویکرد 

، براورده شود .  امکان حدجامعه شهری نیزبتدریج در  
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