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 شھردار گزینش فعالیتھای مربوط بھ انتخابات شورای شھروسپس  96روزھا ، تیرماه  این       

بھ سیاسی ان ین فعا لیتھا وگرایشھای رابطھ با ادرقصدم این نیست کھ . البتھ است جدید درجریان

  بحث بپردازم .

 مشکالت عللمورد، درشھائی استکھ سبھ پرھای قابل دفاع ، طرح پاسخھدف ازاین بحث     

رابطھ بامعضالت پیش رو، با انتخاب در ،. چونکھمطرح میگردند ،ھرانکالنشھرھای ما بویژه ت

 بررسی و درپی، ھمھ میتوان مشاھده نمودخبرھا ھمانگونھ کھ در ،جدید شورای شھر اعضای

  ل بوجود امدن این مشکالت ھستند .شناسائی عل

مروزه ھم ناظرین وھم : ا این استکھ، قضاوتی مطرح گرددازھراولین نکتھ ای کھ باید پیش   

 و شھروشھرداری بھ مربوطاموردرمورد  : کھ دریافتھ اندنیز مسئولینھمچنین وافکارعمومی 

 ! بلکھ کارازبسیاری جھات دچارلنگیدن است ن، نھ تنھا یکجای کار،ومسک سازیشھرسیاستھای 

 حال دربروزمشکالت روز، بازھم مختلفھا وطرح وبرنامھ ھای اتخاذ سیاست باوجود: چرا؟ چون

تنھا نھ . اند مانده درتعدیل مشکالت روبھ افزایش حتی دستکم در سیاست گذاریھا.  اند افزایش

 دررا میتوان  نتیجھ گیریاین  ھم شده اند ! ، بلکھ خود اغلب مزید برعلتشتھ داتوفیقی بھمراه ن

، فرضا" تھران ءی نسبت بھ معضالت پیش رویمومعمسئولین ، ناظرین وافکاراظھار نظرھای 

 ، اظھار نظرھا وانتقادخبرھاصحت این ادعا میتوان برخی از ھ بارابطدر بوضوح مشاھده نمود .



. داد مورد توجھ قرار،  تامل قدری با را، مطرح شده اندیکی دوسال اخیردراین ھائی کھ فقط 

  :خبرھا وگزارشھائی کھ اخیرا" مطرح شده اند برخی از

  

  ١۵:۵٠ -  ١٣٩۶/٠١/٠٨ پایگاه خبری شھر تھران

  مھم ترین چالشھا و مشکالت شھرداری تھران
شھرداری تھران با چند مشکل و چالش جدی " حسن خسروی از کاندیداھای انتخابات پنجمین دوره شورای شھر تھران اعالم کرد: 

  .  . . . . . . "  !!؟  کھ در صورت انتخاب بنده بھ عنوان عضو شورای شھر تھران.     روبروست 
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 ...  محلھ 

 ھران را بھ بحران ...تھران در ابتدایی ترین مشکالت خود وامانده است/ حشرات ت
www.nozarpour.ir/detailes.aspx?cat_id=291&service_id=1 
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 شھرداری اغلب تکالیف طرح تفصیلی شھر تھران را انجام نداده است: مشکالت ...
melkradar.com ›  اخبار بازار مسکن ‹صفحھ اصلی 

  
، با طرح این ... مناطق شورای شھر تھرانساالری، رییس کمیسیون شھرسازی و معماری  - 28.12.2016

 حذف شود. ھرانشھر تدر تصمیم گیریھای مغایر طرح تفصیلی  شھرداری
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 مشکالت تھران از زبان رئیس شورای شھر -جھان نیوز 
www.jahannews.com/.../شھر- شورای- رئیس- زبان- تھران- مشکالت 

1.      
در برنامھ ھای سوم و چھارم توسعھ  شھریگفت: مبحث مدیریت  شورای شھر تھرانرئیس  - 14.09.2014

 لحاظ شده بود اما متاسفانھ در برنامھ پنجم مغفول ماند.
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 ری تھرانشھردا, شھردا, انتخاب Views 77  ١٣٩۶, ١٩خرداد ١٣٩۶, ١٩خرداد 

ای بھ اعضای شورای روسای پردیس ھنرھای زیبا و چند دانشکده دانشگاه تھران با ارسال نامھ - نگام ، سیاسی 
   ر غیر سیاسی و متخصص تاکید کردندشھر با برشمردن مشکالت شھر تھران بر انتخاب شھردا

شناسی و علوم تربیتی، جغرافیا و محیط زیست ھای روانکدهبھ گزارش ایسنا، رؤسای پردیس ھنرھای زیبا و دانش
ای بھ رئیس و اعضای جدید شورای شھر تھران، خواستار انتخاب شھرداری غیرسیاسی و دانشگاه تھران در نامھ

   متخصص برای نجات شھر از مخاطرات طبیعی و انسانی شدند.

  متن نامھ بھ این شرح است:

  اعضا و ریاست محترم شورای شھر تھران«
  با سالم و احترام



تردید تھران برای شھروندانش تبدیل بھ شھری شده کھ بھ جای تضمین امنیت و سالمت، اغلب تولید کننده مشکالت بی 
برنامھ است. با آنکھ نقش کلیدی در زده و در سالمت محیط زیست، سرگردان و بیاست، در حمل و نقل، شھری آفت

سازی ملی بھ عھده دارد اما شھری شده بر مرکب جریان سوار تا بر مرکب تعقل، تدبیر و تفکر. شھری کھ جریان
  ھای فراوان و بحق.جمعیت قابل توجھی از کشور را در خود اسکان داده و پایتخت نظام ممتاز حکومتی است با داعیھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مشکالت تھران، نقش شورای شھر و انتخابات پیش رو 

   ھااستان سرویس – 37922شناسٔه خبر:  ١۶:۴۴ – ١٣٩۶اردیبھشت  ١٧یکشنبه 

  نسخه قابل چاپ  

ین پویا عالءالدینی *: تھران وضع خاصی دارد. ا
خیز با دولتی عنوان پایتخت کشوری نفتشھر به

مند ای بھرهمتمرکز از منافع اقتصادی گسترده
شده و به ھمین دلیل نیز تحت تاثیر فشارھای 

خواھد از خیل جمعیتی قرار گرفته است که می
این منافع منتفع شود (و البته به شکلی کامال 

  شود). نابرابر منتفع می

رشد شتابان شھر تھران، برای مواجھه با 

ھای بزرگی، چه به دست بخش گذاریسرمایه

عمومی و چه از سوی بخش خصوصی صورت 

ھا که گذاریرغم این سرمایهگرفته است. اما به

توجھی از آن صرف ارتقای میزان قابل

ھای متعددی ھای شھر ھم شده، جنبهزیرساخت

از کیفیت زندگی در تھران پیوسته کاھش یافته 

ھا گذاریاست؛ از آنجا که بخش بزرگی از سرمایه

ھای خاص داشته است. مردم این شھر با نابسامانی فضایی، یا ناکارآمد و غیرھدفمند بوده یا سوگیری به نفع بازیگران و گروه

مصنوع، فقدان امکانات  نابسامانی ترافیکی و عدم امنیت و کارآیی آمد وشد، نابرابری شدید اقتصادی و فضایی، زشتی فزاینده محیط

ساخته و نیز مسائل ھا و افول اخالق شھروندی، افزایش ریسک سوانح طبیعی و دستکافی اجتماعی و فرھنگی، افزایش تنش

  گسترده زیست محیطی دست به گریبان ھستند.

ز این مصائب را باید در ابعاد شاید بتوان ادعا کرد که این مجموعه مشکالت وضع تھران را بحرانی کرده است. اما منشأ بسیاری ا

توان به ھای شھری میھای شھری جست. در میان ابعاد گوناگون ناکارآمدی مدیریت و برنامهمختلف ناکارآمدی مدیریت و برنامه

  فروشی، شھرفروشی و ضعف شدید در ساماندھی آمد و شد در تھران اشاره کرد.خواری، تراکمبازی، زمینگستردگی زمین

ھای اقتصاد سیاسی نیز ھستند؛ به این معنی که صاحبان ثروت و قدرت از این وضع آشفته منافع اقتصادی لبته اینھا اغلب دارای جنبها

کنند. شوراھای شھر و دیگر نھادھایی که در زمینه جلب مشارکت مردم در تھران و دیگر شھرھای ایران به بسیار بزرگی حاصل می

  . . . . . . .  ھای ی را برای تاثیرگذاری شھروندان بر مدیریت و برنامهوجود آمده بستری حداقل

  08:15ساعت  1396خرداد  08دوشنبھ, 
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   عصر اقتصاد: حامد مظاھریان در گفتگوی اختصاصی با

  شھرداری تھران نیازمند کالبد شکافی است 
   در شھر، تنھا راھکار برون رفت از معضالت شھری است ICTتوسعھ بکارگیری

ری تنھا راھکار برون رفت از معضالت شھر تھران، توسعھ بھره گیری از کاربردھای فناوری اطالعات و ارتباطات در این کالن شھر است. باقر بح
س سازمان نظام صنفی رایانھ ای تھران با بیان اینکھ روش ھای سنتی دیگر پاسخگوی مشکالت شھری نیست، گفت: درتمام کالن شھرھای نائب رئی

جھان، راھکارھای قدیمی دیگر پاسخگوی معضالت شھری نیست؛ بھ ھمین دلیل درمقولھ مدیریت شھری حضور کارشناسان مطلع برای ارائھ راه حل 
  . . . . و.ی بر فناوری ضروری است.ھای مدرن و مبتن
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 اظھار نظر آخوندی درباره مشکالت در اولویت شھر تھران 

   DEN-1212472 :کد خبر بار394:بازدید 12:07:00ساعت انتشار: 1396/03/03تاریخ خبر: سایت خوان روزنامھ دنیای اقتصاد

 

یت وظایف شھردار وزیر راه و شھرسازی در یادداشت تلگرامی خود، رفع سھ مشکل مھم شھر از جملھ جابھ جایی سخت و گران، شھر فروشی و بی قانونی را در اولو
 .آینده تھران دانست

و یا مسائل مشخصی از شھر بھ گزارش ایلنا، عباس آخوندی در یادداشت تلگرام خود نوشت: امروزھا انتخاب شھردار نقل محافل است. قاعدتا شھردار باید بتواند مسالھ ر
 :ی اصلی داردرا حل کند. تھران سھ مسالھ

رسند. آلودگی محیط زیست، عدم ایمنی کارشان نمیای بھگذرد. عدهگیرد. ساعت ھا وقت مردم ھر روز در ترافیک میصورت می جابجایی در شھر گران و با سختی -1
     .و عصبیت تبعات بعدی آن است

 .استشکل مواجھ شدهانضباطی و شھرفروشی عمومیت یافتھ و در نتیجھ سرزندگی، ھویت، کیفیت و قابلیت زندگی در بسیاری از نقاط شھر، با مبی -2

 .استاعتمادی عمومی و ھرج و مرج شھری شدهقانونی موجب لگدمال شدن حقوق شھروندان شده و موجب بیبی -3

است. بدین پایھ شود باید بتواند این سھ مسالھ اصلی شھر را تدبیر کند. راھکار اصلی ترافیک و آلودگی ھوای تھران، شھرسازی ریلبنابراین، شھرداری کھ انتخاب می
سال بھ آن نزدیک  12ی جابجایی در تھران باید بر بنیان حمل و نقل عمومی و ریلی صورت گیرد، اعم از ریل سبک مانند تراموا کھ شھردار پیشین در مفھوم کھ عمده

 ر نگرفتی خودرومحوِر شھر مورد اولویت قراگاه در برابر توسعھھم نشد و یا مترو کھ باز در دوره مدیریت فعلی ھیچ
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 خبرگزاری دانشجویان ایران : منبع
  

  تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی مشکالت تھران و کالنشھرھا در ھیات دولت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

 سالمت شھر ... -با وجود درآمدھای کالن شھرداری چرا تھران اینھمھ مشکل دارد؟ 
www.salamatnews.com ›  مت شھرسال ‹سالمت اجتماعی 
1. Im Cache 

   

 .بیشتر خواھد شد شھر تھرانکالنگیرد و قدرت عمل شھرداری برای توسعھ منطقی و اصولی حریم شھر مورد حفاظت و صیانت بیشتری قرار می – 18.04.2017
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  1396تیر  11اطالعات . یکشنبھ     ط شھری حرکت کندمعاون وزیر شھرسازی: شھردار جدید تھران باید بھ سمت برنامھ ریزی و انضبا
با ھم در رقابت ھستند کھ این دور باطلی است کھ شھرھا را بھ سوی کیفیت نبرده است اما از این پس باید » افزایش بودجھ از محل ایجاد عارضھ«شھرھای کشور در "  

   شناسی مثبت معمول شودردر کالنشھرھا رقابت برای ایجاد کیفیت و استفاده از تجربیات کا
در مورد جلوگیری از استقرار جمعیت در استان تھران تا شعاع » اطالعات«دکتر پیروز حناچی معاون شھرسازی و معماری وزارت راه و شھرسازی در گفتگو با 

تھران از این  لومتری حومھ آن گفت: پیش از انقالب این تمرکز جمعیتی را تشخیص داده بودند وشکل گیری قوانینی مانند تشکیل شورای نظارت بر گسترش شھرکی ١۵٠
را تشدید کرد. با این حال اگر سالھ شھر تھران آن  ٢۵موارد است. بروز انقالب، جنگ و منحل شدن شورای گسترش شھر تھران بھ بھانھ حدود شمول قانون بھ محدوده 

ھای مختلف برای حل مشکالت شھر تھران است. اما آنچھ کھ در شورای ھای دولت در این زمینھ را ببینید بسیار حجیم وقطور بوده و نشان دھنده فعالیت در دورهپرونده
درصد تولید ناخالص ملی انباشتھ  ٢۵درصد جمعیت و نزدیک  ٢١ساحت درصد م ٢داد کھ در بود کھ نشان می ١٣٨٢عالی شھرسازی بھ سند تبدیل شد، مصوب سال 

دھد وضع حادتر شده است. وی افزود: این مصوبھ ھمزمان شد با تشکیل بھ روز شود وتجربھ بنده نشان می ٩۵ھای سرشماری شده است کھ باید بر اساس خروجی
گذاشت. آن موقع مدیریت واحدی در مجموعھ شھری تھران پیش بینی شده بود کھ استاندار تھران شورای دوم شھر تھران کھ روی جھت گیری دولت در این زمینھ دست 

 ونی و حریم شھر تھران با اختیارات ویژه در جلسھ ھیات وزیران شرکت کند. زیرا مشکالت تھران واقعا در مقیاس ملی قابل طرح و حل است وفقط منوط بھ محدوده قان
  نیست.

د رئیس شورای شھر با نامھ ای کھ بھ رئیس مجلس نوشت عمال مصوبھ دولت در این بخش را باطل کرد. ھمچنین در دوره اول دولت آقای احمدی نژااما در ان دوره 
  کیلومتری استقرار صنایع در اطراف تھران و کالنشھرھا را برداشتند. ١٢٠محدودیت شعاع 

کیلومتری استقرار صنایع، تبدیل تھران بھ دو استان، بارگذاری جمعیتی ناشی از جمعیت  ١٢٠یت شعاع معاون وزیر راه و شھرسازی تصریح کرد: برداشتن محدود
ھای جدید در استان مسکن مھر و کنترل نکردن شھرداری تھران برای رعایت سقف جمعیتی در طرح جامع ، تشکیل تقسیمات سیاسی وصدور مجوز شھرھا و فرمانداری

  . . . . . .  نشھرھا را بھ سوی بحران برد .بھ ھمین منظور در دولت فعلی مطالعات مجموعھ شھری البرزتھران و البرز اوضاع در کال
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  ١٣٩۵مرداد  ٣ /                                                                                                                                                     یکشنبھ   

  انوزیر راه بھ اظھارات شھردار تھرواکنش معاون 

 یاری از مشکالت شھری در تھران طرح جامع شھری منشاء بس
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  1396/3/8 –منبع خبر: شھرداری تھران  –وجود مشکالت اقتصادی که گریبان کشور را گرفته کارنامه موفقی  شھرداری تھران با 

 ق.ظ  09:28:21 1396/03/08در  MYTEHRAN\peykari-dan : ایجاد شده توسط

 شھرداری تھران با وجود مشکالت اقتصادی که گریبان کشور را گرفته کارنامه موفقی دارد

ن شوراھا و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تھران امروز در زمره کالنشھرھای توسعه یافته و سخنگوی کمیسیو

  :شناخته شده در ابعاد بین المللی به حساب می آید، تاکید کرد

الگوی مناسبی  روند توسعه یافتگی پایتخت که ناشی از مدیریت توانمند شھری آن در بیش از یک دھه گذشته است، می تواند به

 .برای سایر شھرھای کشور تبدیل شود

حسین مقصودی در گفت وگو با شھرنوشت با تاکید بر اینکه امروز کشور در تنگنای مشکالت اقتصادی قرار دارد و ھمین کمبود و حتی 

  نبود بودجه سبب شده بسیاری از پروژه ھا در ھمان ابتدا مھر

  

  البتھ   

  واقعا" مرغ پختھ را بخنده وامیدارد !!! : استکھ ھائیاین یکی فرمایش 

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

  ایسنا - ست  عدول از طرح تفصیلی و طرح جامع خط قرمز شورا 
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انتشاریافتھ این زمینھ ی کھ دردیگرواخبار ی فوقگزارشھا ، گرام ھمخوانندگان مسلما" اگر     

ناکامی سیاست وازسوی دیگر روپیش کالت وسعت مش،  یک سومتوجھاز را پیگیری نمایند.

  خواھند شد . ، تدوین انھا ی درمسردرگوجود  بیش ازھمھو، ھا اریذگ

  کھاعضای شورای شھر ءھمھ: فرض این مھم کھبا . کھ مطرح گردیداکنون باتوجھ بوضعیتی    

، روپیش بوجود امدن مشکالت  »واقعی«باشناسائی علل  ، قصد دارند حال تشکیل شدن استدر

 .چنین فرضی را فعال" بپذیریم . اگردرحد امکان اقدام نمایند  بت بھ رفع ویا دستکم تعدیل انھانس

نظریات ویا توصیھ میتوان  گذاریم .کنار جناحی ومشابھ انھا را موقتا"واگرھای سیاسی و اما

  بھ بحث گذارد .زمینھ  این ھائی را در



بگونھ ای ، برداشتھای سطحیصرف نظراز میباید نخست ، اورده شدن قصد فوقھت برج    

الت امقانگونھ کھ درھم  نمود . ،بوجود امدن مشکالت فوق را مشخصعلل ، قابل دفاع مستدل

برخی  ولحاذ نظرداشتن دربا . است گرفتھقراربحث  رھا مسائل مذکورمورداین سایت بادد درمتع

 ی بسیاری کھادلھ ھا رھا نمودنو ، ندبسیارکم شمارمتاسفانھ ھ ک ، قابل دفاعوی مستدل ھاادلھ 

 ناشی  بطورکلی این مشکالتمیتوان گفت :  ولی پرشمارند ! ،مطالعاتی مستدلی ندارندمبنی 

   . میباشند گروه علل مشخص دواز

این مورد ، در داریم .کھ دران قرارازتوسعھ نیافتگی رمرحلھ گذ ویژه ساختاری علل: نخست    

بگونھ مذکورعلل  ،: بدون ھیچ شک وتردیدیاین استکھ  ھرنتیجھ گیری باید پذیرفتازنچھ قبل ا

 .میباشندتوسعھ وتداوم ان  تحققمشروط بھ و گرو، در، رفع ویا دستکم تعدیل شان ای ھستند کھ

برای ، ترفتد وسیاستی نمیتوان روم درکارنباشد، باھیچ دستومدا ءاگرتحقق توسعھ : کھگونھ ین دب

  .رفع ویا دستکم تعدیل انھا چاره ای اندیشید 

طرح ، خاصھ  ھاوبرنامھ ریزیگذاری سیاستستند کھ : دراثرناکارامدی گروه دوم : عللی ھ     

برمبنی پژوھش وخصلت یابی ویژگیھای ساختاری روندھای  بکار گرفتھ شده ، کھھای کلیشھ ای 

ھ بحث عللی کھ با ب، بوجود امده اند.دهنبووسیاسی بخش شھری کشورجمعیتی  -اقتصادی اجتماعی

  ھایگذاری وبرنامھ ریزیدرسیاست، زمینھ رابرای تجدنظرھای اساسی گذاردن انھا میتوان بتدریج

  مشکل افرین جاری ، فراھم اورد .

علل بوجود ، جھت تبیین واقعگرایانھ  ویژگیھای ساختاریء این مرحلھ ازتوسعھ لحاذشرط  اما    

وجھ عالوه برت ،ھای جاریدرسیاستگذاری نظرھای ضرورییدتجدسپس و ،ورامدن مشکالت مذک

مان کشورمیبایست  ،انتعیین کننده  واملتبین ھرپدیده وع دموردر : بدوگروه علل فوق این استکھ

ھای ساختاری تفاوت : تااینکھ . داشتھ باشیمازجھان پیرامونی درنظرجزئی بعنوان  قبل ھرچیز را

اما  . دنھای ما باشھمواره مبنی بررسی ، بلکھ. دنونشنادیده گرفتھ  رامونیمیان جوامع مرکزی وپی

، درھمھ ابعاد ان با  کشورما کالنشھریوشھری  مشکالتازانجا کھ  ؟  این تاکید برای چیست



یعنی شکل گیریشان علل  .است  جھان پیرامونیمشکالت بخش شھری مشابھ ھای جزئی تفاوت

ھمواره ، بنابراین   .دنء مشابھ ومشترک دارمنشاع پیرامونی درھمھ جوام ، کھ شتھمشخصی دا

مشکالت  ءھمھ جوامع باچون : این د داشت .نخواھیت قرارواولدرنامبرده  وجوه مشترکتوجھ بھ 

  ! مواجھ اند، ما کشوراز بیش عوارضی با"اکثراحتی کھ ما بان مواجھ ایم ، انھم  ای شھری

منطقھ کالن  انی افزایش جمعیتنگر بابفرض  ما ھمواره ، نشھرھاالکجمعیت مورد در : مثال"

چنین  ! ایران است بھ مختص فقط مطرح مینمائیم ، کھ گوئی این مسئلھ چنان را شھری تھران

 مربوط بھ ایران، فقط ستجو نمائیم کھ جعللی را ھمواره موجب میشود کھ  نادرستی برداشت

، بی  اصالحات ارضی رژیم سابق :فرضا" ، را مھاجرت ھای روستا شھری  : علت. مثال"باشد

کھ تاثیرنسبتا"جزئی درتحوالت  ھانظیران عللوسایر،  ، نداشتن طرح آمایش سرزمین برنامھ بودن

 کل صددر 20حال رسیدن بھ دراکنون  چون جمعیت تھران ھم! نگرانیم بدانیم مذکورداشتھ ،

 ھم قدو، پیرامونی ھایکشورازام کددر: انھم بدون اینکھ توجھ نمائیم فرضا"است ،کشور جمعیت

ایط ردرش -صد جمعیت بخش شھری ، درجھ توسعھ ودر نظرشمارجمعیتاز -مابا کشورقواره 

 ایرانکل جمعیت ان کشورکمتراز بھ نسبت ،عمده انشھر یا کالنجمعیت پایتخت ودرصد  کنونی

فیلیپین  ،ن ، تایلند، کلمبیا ، ارژانتی، برزیل ، شیلی ، پروترکیھ ، مصر، مکزیک :است ؟ فرضا"

اصلی تمام این کشورھا درصد جمعیت کالنشھراین استکھ دراندونزی ، وبالخره کدام ؟  پاسخ  ،

جمعیت کل صد جمعیت تھران نسبت بھ دراز بیش ھمگی ،نسبت بھ کل جمعیت ان کشورھا ،

بھ این مربوط : افزایش درصد جمعیت کالنشھراین مسئلھ مبین این واقعیت استکھ  !ست اایران 

این ویا ص بھ ختم فقط نھ اینکھ پدیده ای .جھان پیرامونی است  ء ھمھ کشورھایتوسعھمرحلھ از

  . باشدان کشور

  الت مشکجھت رفع تدریجی داشتھ باشند، باید درنظربنابراین اعضای محترم شورای شھر    

درنظر مربوطھ  بعنوان مبنی توجھ بھ مسائله علل پیش گفتھ راودوگر ،میباید تھران کالنشھر

غیر قابل  مبتنی برتوجیھاتکھ اقدامات دیگری حمایت ازواوردن لزوم بھ اجرا درداشتھ واز



 . ازان جملھ خودداری نمایندیشوند، جدا"کھ نھایتا" بھ توھمات ختم متوجیھاتی  انھمپذیرشی 

کھ ھرش جمعیتستن ازیا کا، انتقال پایتخت  زدائی ، تمرکز :  چونعملی تصورات واھی وغیر

طرح بھ اجرا دراوردن ضرورت فوری . ویا درشرایط کنونی امری غیرقابل دسترس است

 مھاجرت معکوس ، احداث شھرھای جدید - ! الگوی ستیرانی انانھم  -امایش سرزمین 

ھای یا انتقال واحد . یدآردیگری دباال قوزبصورت قوز در نھایت خوداصلی کھ  دورازشھر

 مشکالت بسیاری را بھمراه داشتھ کھشھر بیست کیلومتریو دص صنعتی بھ خارج ازشعاع یک

اتالف فرصت وامکانات جامعھ چنین اقداماتی ، کھ نتیجھ ای جز  درمقابل بنابراین ، بایداست . 

برھم مطالبات  بھ پاسخگوئیازماندن  نھایت غافلتوسعھ عمومی کشورودر درامر واختالل

    !ایستاد ندارد ، شھری  جامعھ انباشت شده 

 نظردر ،ھم  رادیگر ممھدوویژگی بغایت باید  ،علل مذکور توجھ بھاکنون با توجھ بھ لزوم      

 مشخصیباروند ھای اجتنا ب نا پذیر ھم ،ما، کشور وضعیت کنونی جوامع پیرامونیدر داشت :

 »شاناجتناب ناپذیری«درکوانھا کھ باکمی توجھ بھ . روندھائی استروبروبخش شھری خود در

 یذیرروندھای اجتناب ناپ. گرددنادرستی شان برمال می، توھماتی کھ بین ما رایج شدهی ازبسیار

حلھ ازتوسعھ شان باان مواجھ این مردرباشدت بیشتری  کشورھای پیرامونیویژه ب کھ کل جھان و

 ، کھانھم بھ صورتی افزون شھرنشینیبودن گسترش روزیرذاجتناب نا پ یکی، : ملھجازان .اند

 وکشورما درو،  انصد کل جمعیت در 70از جھان بھ بعد شھرنشینی در 2050ای سالھ برای

درصد کل جمعیتشان  90از  ،اکنون وضعیتی مشابھ بامارا دارند کھ ھم، دیگرجوامع ازبرخی 

 !معکوس مھاجرت  : توھماتی چونواقعا" واقعیت مذکورباتوجھ بھ لذا .  شد ترخواھدن فزو

کھ دیگر مبسیارمھ ویژگی ؟  خواھند داشتنتربھ شوخی شباھت شبی ،روستا وامثالھمھ برگشت ب

توسعھ نیافتگی مرحلھ ای زامرحلھ گذردر : کھاست این، اغلب کشورھای پیرامونی با ان مواجھ اند

مرکزاستقرارجمعیت وفعالیت ھا ت با ھاشھرھای این کشور کالن، داردان قراردرھم  کھ جامعھ ما

این » ذاتی«واقع در ؛ جوامع پیرامونی قابل مشاھده است لیھکاین پدیده کھ در یشوند.مروبرو



. میباشد ، وضعیت توسعھ نیافتھبازاردرانکشاف اقتصاد مبتنی بر : ءویژگی ویاتوسعھ مرحلھ از

 ودورازانتظاراست .ممکن غیررفع ویا کاھش تمرکزمذکور، نتیجھ بدون تحقق مداوم توسعھ در

مذکور، تمرکزدران قرارداریم شرایطی کھ فعال": در چنین نتیجھ گرفتمیتوان ،  دراین صورت

ن واختالل درامرتوسعھ عمومی کشورخواھد بوده ، تقابل با ان مشکل افری »قابل اجتنابغیر«

فقط میتواند  -بگونھ ای کامال" ایجابی  البتھ -رمورد انتظااین بدان معنی است کھ عدم تمرکز .بود

پی بھ با جابجائیھا مختلف در قدامات دستوری کھاین صورت اباشد. در» حقق توسعھت«حاصل 

  ,, است ، واقعا" درعمل نتیجھ مطلوبی بھ ھمراه نخواھد داشت !  زدائی تمرکز,, اصطالح 

این راه وشھرسازی دردرمورد فرمایشات وزیرکھ قبال" اظھارنظردراینجا یاداوری مجدد یک     

   :مفید باشد ئلھ ، ، جھت توجیھ بھتر مس، احتماآل" نمودم  حزمینھ مطر

   گفتھ اند :وشھرسازی  کھ وزیر محترم راه  اخبار خواندم ،درچند ماه پیش  

سال دیگر یک تھران به تھران فعلی  ١٠، رفتیم طور پیش میاگر ھمان" . . 

 اظھار نظر  بصورت ن زمان پاسخ زیر را در جواب ادعای ایشاندرا  . " شداضافه می

  مطرح نمودم .

توانستھ جلو دو برابر شدن  ، کھ خوب این فرمایشات یعنی چھ ؟ یعنی دستگاه اجرائی ما چنین توانی دارد". . . و 
تھران را بگیرد ؟ انھم بھ ھمین سادگی ؟  کمی دقت بفرمائید ! میگویند در سالھای اخیرازدر صد رشد جمعیت 

حال بھ چھ علت میتوان در جای خود چگونگی انرا مطرح نمود . اما ھمین  یم !!؟ویا کاستھ ا تھران کاستھ شده ،
 وانرا بھ حساب  موفقیت اقدامات خود گذاشتھ اند .  . را درجای دیگراولیای امور شھرداری ھم داده اند »پُز «

یر در صد رشد جمعیت بگذریم ازاینکھ اگرچنین بود ، کھ در واقع نیست ! چون دراین ماجرا یعنی در کاھش اخ
درشرایط حاضر ھم کاره ای  .اندشھرتھران نھ وزارت راه وشھرسازی  ونھ شھرداری درعمل کاره ای نبود ه 

چون ؟  اچر ابتکار عمل در جھت تاثیرگذاری برتحوالت شھری را در دست ندارند !؟  اما، چون  ؟ نیستند . چرا
، افت شدید توان متقاضیان خرید ویا  معیت شھر تھرانصد رشد جکاھش در درتنھا عامل موثر مورداین در 

بعلت افزایش بی بدیل بھای خرید یا اجاره ان در شھرتھران وسایر کالن شھرھای کشور، انھم  اجاره مسکن ، 
مھاجرین تازه وارد قادربھ سکونت در شھر نباشند و حاشیھ نشین شوند .  اغلب انچھ باعث شد ،  بوده است. 

شده وبھ جمع حاشیھ نشینان  »  طرد شھر ی«ھای کم درامد ترساکن شھرھم دچار  برخی ازدھکعالوه بران ، 
در صد کاھش یافتھ، چنان کھ 2بسیار خوب: اگر انچھ بر شھر گذشتھ کھ در صد رشد جمعیت ان تا   .ندند پیو

ھردو ارگان ُپز انرا میدھند اما در مقابل در صد رشد حاشیھ نشینان ان بگفتھ رئیس سابق شورای شھر تھران بھ 
اگر باتوجھ بھ رشد کم سابقھ حاشیھ نشینی این تحوالت  حاصل اقدامات انھا ست !   درصد!؟ رسیده  است .  12

خوب این کار  . یدیھ نشینی را دورقمی کردصد رشد حاشودر !؟ید وب مانع رشد جمعیت تھران شدخ باید گفت:
درصدی حاشیھ نشینی را  12م چی شد؟ افزایش  دییا اینکھ بجای افتخار باید بگویند : چی فکرمیکر افتخار دارد؟!

     حساب نکرده بودیم !
را چنان اما چرا این دو ارگان محترم کاره ای نبودند ؟  چون کاره ای بودن  یعنی اینکھ:  شھر وتحوالت ان   

ونھ دستوری ، تعدیل شده » ایجابی«ھدایت میکردند کھ حاصل این ھدایت چنین باشد  : تمرکزدرشھربصورت 
با افزایش  جامعھ شھری  نھ اینکھ  وجمعیت حاشیھ نشین ھم  بتدریج از وضعیت حاشیھ نشینی خارج میشدند.

بھا ه رااج اگرشوند .» طرد«یت ازشھر نجومی بھای خرید واجاره مسکن مواجھ شده وعمال" بخشی  ازاین جمع
کھ باکاھش وھم سطح شدن با سطح امکانات متقاضیان وقیمت خرید واحد مسکونی نھ تنھا افزایش نمی یافت بل



شان  حاشیھ نشینان  نھ اینکھ در صد رشد جمعیتدادن داشت !!؟  » ُپز« برابر میشد . در انصورت بود کھ جای 
    .دورقمی شود

 اصوال" چنین ما ایا کوچکترین کاری در این جھت انجام  شده است؟   ایا برنامھ ریزی شھری اکنون ،      
این بار  ،یت وجلوگیرھای دستوری ، بختک سوداگری رادرا داشتھ است ؟  یا اینکھ در عمل با  محدوخاصیتی 

انجام شده  چھ،بلکھ اننشده " مشکل گشا باشد انجامکاری کھ واقعا ،این بنابر.  نمودندشھر مسلط وکمال بر تمام
  "واقعیت غیر ازاین است ؟ قضاوت با شما ست .   برمشکالت موجود افزوده است ! 

  

  

  مروری برمشکالت عمده کالن شھرتھران    

پس ازطرح پیش فرضھائی کھ ، میباید دررابطھ با جستجوی راھکارھای تعدیل مشکالت ، در    

 وویژگیھای ساختاری ان داشتھ باشیم . ھ مشکالت مذکورید توجھ ای مجدد بنظرداشت . اکنون با

فروردین  » شھرسازی ومشکالت عمده کالن شھر تھران« : ھمین سایت تحت عنوانرمقالھ ای دردھمانگونھ کھ قبال"

 مشکل و »الغاشت« مسئلھتھران رامھمترین مشکالت شھران زمان درمطرح شده ، نوشتھ کاظمی  1388

 ثانوی عوارض دانستم . مشکالتی کھ بنوبھ خود موجب شکلگیری وتشدید شھروندان» مسکن «

 ھای پراکنشاغلب دراثر انھم گسیختگی بافت شھری ،ینی، جدانشھمچون: طردشھری یدیگر

، ترافیک شھری نیزتشدید مشکل محیط زیست وتخریب ناامنی وحتی حاشیھ نشینی ، اجباری ، 

    میشوند .

ید با توجھ بھ یک یک اب، متقابل دارند ک دیگرثاثیربری ین مشکالتاما درعین حال کھ ھمھ ا    

 گذاری شھری مشخص وسیاست ھ ریزیمعمل برنا عرصھ بامیزان تاثرگذاری وارتباطشان راانھا 

    نمود .

  بیکاری وتاثیر ان برشکل گیری معضالت شھری  –اشتغال     

ھ جنتیی ودرگعمده توسعھ نیافت ایعارضھ ھاز دهشکی نیست کھ معضل اشتغال وبیکاری گستر   

عارضھ ایکھ ، دراین سالھا با دست باالداشتن نئو . شھری استگسترده ھای کاستی ونابسامانی

دیزم جدید دراغلب کالنشھرھای جھان پیرامونی دوچندان شده است ! ی فورلیبرالیسم وشکل گیر

 مستقیم یا غیر ، یرهغطرد شھری و ،ریشھ اغلب معضالتی چون حاشیھ نشینی عارضھ ایکھ ،

  .مربوط میگردد ومناسبات اننیروی کار یم بھ معضل بیکاری وشرایط حاکم برنحوه اشتغالمستق.



 ھھمران بوتاثیر تعیین کننده گیو ھای پیرامونیتحوالت شھری کشوردری کاریبمسئلھ تاثیر

رورتی بھ وض گردیدهمطرح  وسیعا" بخشھای قبلی این سایتعوارض ومعضالت شھری ، در

     تکرار مجدد ان نیست .

و تصمیم  حیطھ مسئولیتای نیست کھ در مسئلھ ان ھرچند مشکل بیکاری ، رفع ویا تعدیلاما      

 یچاره اندیش ، چون. باشد ھای شھریوسیاست گذاری ویا برنامھ ریزیشورای شھر گیریھای

ھای کالن توسعھ گذاری برنامھ ریزی وسیاستدر معموال"مسئلھ ایست کھ تعدیل بیکاری  جھت

جوامع مرکزی ھای ویژگیھای ساختاری اشتغال درتفاوتھ ان پرداختھ شود . اما توجھ بھ باید ب

، جھت شناسائی نظرداشتن این ویژگیھا درباید با  ی ،ھای شھردرسیاستگذاریوپیرامونی 

این یل تشدید ویا تعدمربوط بھ برنامھ ریزی شھری در مستقیم تصمیماتتاثیرمستقیم یاغیر

     باشد.مشکالت ، 

و بالقوه را بدبصورتی است کھ میتوان نیروی کارجوامع پیشرفتھ مرکزی ساختار اشتغال در     

مشخص ھا کشوردراین بالقوه ئیکھ کل نیروی کارانجااز بخش شاغل وغیرشاغل تقسیم نمود. یعنی

 - کھ شاغل استان از ثبت شده وبخشی ءبالقوهروی کارھمواره تفاوت میان نی. ثبت شده است و

کار نیروی این کشورھا معموال" . درشاغل محسوب میشودویا غیربیکار  -بالفعل یانیروی کار

شاغل . نیروی کارغیررا تشکیل میدھد  جمعیت این کشورھا صدبالقوه حدود پنجاه ویکی دودر

رامونی جوامع پیامادر درنظرگرفتھ میشود.» ذخیره نیروی کار«اره بصورتاین جوامع ھمودر

وسیعی میزان شاغل ، باین جوامع عاله برشاغل وغیرچون در.  وضع بصورت دیگری است

متشکل عمال" بالقوهاین جوامع نیروی کارم . یعنی دراشتغال کاذب مواجھ ای بابیکاری پنھان و

جھ ینتکھ اشتغال کاذب دارد . درنیروی کاری پنھان ، و یشاغلین ، بیکاران ، بیکاراز است :

 تحلیل ، بویژه در ھمواره یا اینکھ باید .مواجھ اندذخیره نیروی کار» فوق«جوامع با این :دمیگوین

توجھ این وصف و  بابیکاری پنھان واشتغال کاذب را بھ جمع بیکاران افزود.  وضعیت پیش رو،



پیش رو  ءگسترش معضالت شھرییافت این وضعیت تاچد دربھ این ویژگیھا بسھولت میتوان در

  ده است . تعیین کنن

  دررابطھ با مسئلھ اشتغال  ھ توصیھ ای برای اعضای شورایھا چواقعیتداشتن این درنظراما با   

 بطھ باھررار د اعضای محترم شورای شھر، : این استکھنمود ؟ پاسخ مشخص مطرح میتوان 

رسی برباید ؛  حال اجراینددر و تصویب شدهیاستھائی کھ قبال"ویاس، د درح میگرطتصمیمی کھ م

» تقابل «درد توسعھ بغایت پرفراز ونشیب کشورھم اکنون با رون،  تصمیماتاین  ایا : کھ نمایند

 رتقابلدروند ھای مربوط بھ توسعھ کشور ا، برنامھ ریزیھا ب این سیاستھااگر ؟ »تعامل«اند یا در

قبال" بھ اجرا اگر. د وجلوگیری نمبتدریج  اجرای انھا ازید با نمایند ،اختالل وانھا را دچارباشند 

ریج دت بازھم بھباید   -ھای کلیشھ ای جاری سیاست گذاری وبرنامھ ریزیمانند اکثر  -امده اند در

  انھا را فراھم اورد .  مصوبات زمینھ تجدید نظردر

ریت قریب بھ ، ھمچون اکثما صادی دربخش شھری کشورھای اقتاستقرارفعالیت ، میدانیم کھ    

 - یتجمع ھای جمعیتویا جواررد، گرایش شدید بھ استقرار امونیای پیرھاتفاق بخش شھری کشور

  این مرحلھ» ذاتی«را بصورت ذکورتمرکزمباید : ھ شدگفتھمچنانکھ قبال"د.نرا دار - کالن شھرھا

این در -چنین تمرکزی فعال" ھمانگونھ کھ قبال" مطرح گردید ، ، چون .داشت درنظر توسعھاز

رویھ ، بی برنامھ وامثال ان بیبنابراین نمیتوان انرا جتناب است ! قابل اغیر -مرحلھ ازتوسعھ 

ھای اقتصادی ، چون فعالیت وراه چاره رابھ این یا ان اقدام غیرقابل تحقق حوالھ داد.  ! خواند

 ، ازتوسعھ نیافتگیتا گذر، توسعھ از این مرحلھ ، ھمچنین بھ تبع ان جابجائی جمعیتی دراجتماعی

د . ندار را تجمعھای جمعیتی نزدیکیدر، گرایش بھ استقرارلھ حتاری این مربعلل ویژگیھای ساخ

فقط میتواند با تحقق ، نیروی کار» خیرهذفوق « ھم ، ھمانند پدیده تمرکزکاھش  تا اینجا ، بنابراین

وند توسعھ مشخصا" رراگ .گرددمیسر ، انھم بگونھ ای ایجابی ونھ بصورت دستوری ، سعھتو

با ان تحت عناوینی چون تمرکز زدائی وغیره ،  مقابلھ دارد ؛را  ای ویژگیاین مرحلھ چنین در

بصورت نھایتا" بلکھعمل بی نتیجھ است ، نھ تنھا درد نمیگیرورقرارکچون در تقابل با گرایش مذ



باید  . شدد نخواھتشدید مشکالت پیش رو  عالوه بران موجب ، درامدهتوسعھ امرعامل اختالل در

 توسعھزاحال توسعھ درمرحلھ توسعھ وگذر: یک جامعھ درت کھداشنظردر ارهاین واقعیت را ھمو

  متمرکزغیرجھت استقرار -درابعاد مختلف  -وامکانات الزم نیافتگی اش فاقد توانائی   توسعھ

بھیج . حال ما میخواھیم انچھ غیرممکن است والزاماتش درسرزمین استجمعیت وفعالیت ھا 

زھی خیال باطل  واقعا" ؟نمائیم !! با طرح امایش سرزمین میسر ، بفرضوجھ فعال" فراھم نیست 

بھ بغایت عبث ومسئلھ ساز: اجبار ھای: میدانیم یکی ازسیاست گذارینمونھ مشخص          !

ن بود . اگر پژوھش کیلومتری تھرا 120شعاع ھربھ خارج ازش صنعتی ال واحد ھایقانت

با  تاکنون گیری این تصمیماغازاز شد ، واھد، مالحظھ خمورد انجام شود اینمنصفانھ ای در

تا اینکھ  ،متوسل شده  اناتی کھ بجامعھ تعلق دارندکمحل اماز ھابھ انواع ترفند وحمایت، اینکھ 

 تاانتقال این  مقابلاین واحدھا ھمواره در، ھمھ اینھا بااما  !شدنی جلوه دھند و میسرانھارا انتقال 

 کار ان وگرکار ، شتھ ازعدم رضایت صاحبان این واحدھا گذ. ایستادگی نموده اند  اغلب کنون

ارائھ وخانواده وفرزندان شان بھ ا نھا کھ کالن شھر وتسھیالتی تاھمھ امکانزا ، کنان انھاھم

 ! کم نیستدرسیاست گذاریھای شھری جاری درکشور ھا نمونھاین از ، محروم شده اند ! ادمید

اغلب این طرحھا  ، ھای شھری جاریپایھ سیاستگذاریاھداف باعث شده با پیروی از مشکلی کھ

    .شوندعلت بلکھ اغلب مزید بر ، تعدیل مشکالت موثر نباشندتنھا درھ ن

  مقالت متعددی در این سایت مطرح شده از انجملھ : یزی وبیکارسادر باره حزئیات بیشتر دررابطھ با شھر  

   ، تحرک وجابجائی آنشھرسازی: جمعیت  -  

  شھرسازی: اشتغال و ویژگیھای ساختاری آن - 

  

  افزایش معضالت کالن شھریوضع موجود بخش مسکن وتاثیران در       

ھا درجھان پیرامونی کلیھ مشکالت کالن شھربیکاری کھ عامل اصلی تقریبا"شکل مبرعالوه      

 شکل گیری معضالت شھری وناھنجارمسکن عامل تعیین کننده دیگری دروضعیت بسیاراست. 

بیکاری  –عامل .  تفاوت ایندو استکالنشھرتھران ھمچنین درکالن شھرھای کشوروبویژه 

  
  



،  بیشترازبفرض مشکل بیکاری جھات بسیاریاز ، ناین استکھ مشکل مسکدر -  مسکنمشکل و

مربوط داری وبالخره حوزه عمل شورای شھرھا وبرنامھ ریزی شھری ونقش شھربا سیاست

 وعامل افزایش سایر، ورت معضل عمده بصکشوروضعیت مسکن در درشرایط کنونی میباشد .

معضل البتھ دارد .قرار » غیرعادی «چون دروضعیتی کامال"  .امده است، درشھری  مشکالت

ھم . اکثر کالن شھرھای این کشورھاتوجوه مشترک کشورھای پیرامونی اسیکی ازمسکن ھم 

وجود صدھا ھزار واحد مسکونی  باحاشیھ نشینان ، و وجود خیل عظیمی ازبامعضل مسکن 

جغرافی  "   نوشتھ  گونتر مایر جود ھزاران واحد مسکونیبحران مسکن در قاھره ، با و "  در این زمینھ میتوان در این سایت مقالھجھ اند . خالی ، موا

  را مالحظھ نمود. ، استاد دانشگاه ماینز المان دان و

  سلطھتحت  اغلب کھ این بخشامع پیرامونی اکثرا"بصورتی استھای جوشھروضع مسکن در   

  سئولینم جامعھ وبھ نمایندگی ازسوی ان: این بدان معنی است کھ .  سوداگران ساختمانی است

عمال" فاقد توانائی  ،دھی وسروسامان دادن بھ وضعیت ان جھت سازمان ،ومتولیان امورمسکن 

 مابھ ان باشند. بنابراین درکشورسروسامان دادن کنترل وثیرگذاری وداشتن ابتکارعمل درامرتا

بوه ، ان بفروشھاسازب ین زمینھ ،فعال درات این بخش سرمایھ ھای سوداگرتحوال ، ھم خط دھنده

 یفرصتی برادرامده کھ کمترین  بصورتیانھا ار. سلطھ بختک و باشندمیذینفعھا سازان وسایر

متولیان مسکن  وتوسط  مسئولین عمل ، درجھت ھدایت قانونمند تراین بخش، بدست گرفتن ابتکار

  .  مانده است نباقی 

سیاست یاری ازبعضا" ، بس درکشورما ،  کشورھای پیرامونیاما برخالف حتی بسیاری از   

 ؟ !سو شده است ھم دانستھ ویا ندانستھ با منافع سلطھ سرمایھ ھای سوداگرھای جاری گذاری

  وغیره تسھیالت بیشتری: اگربرای سرمایھ ھای فعال، انبوه سازان  ایمپذیرفتھ  بغلط مابسیاری از

  ھمو ن بخشمسکونی ھم پاسخگوی تقاضا موجود درای ھایواحدانھا باعرضھ بیشتر ؛ فراھم شود

 وتبلیغاتنداشتھ وناشی ازخط دھی صحت واقع . ادعائی کھ در خواھند شدعث اشتغال بیشتربا

فعالیت این ، این استکھ : نتیجھ مشاھده میشودواقعیتی کھ چون  . استمداوم ذینفع ھای مذکور

 شان ، عمال"نھ تنھا تاثیری درمسکونی  ھای واحدندرکاران وعرضھ بھ اصطالح بیشتردست ا



بجای براورده  شھرواحد ھای مسکونی خالی دربھ شمار، بلکھ بیشتر تعدیل مشکل مسکن نداشتھ

انچھ وضع مسکن  :بنابراین اغراق نیست اگر گفتھ شودشدن نیازمتقاضیان مسکن، افزوده است . 

فعالیت مبتنی بردست باال داشتن این سوداگران وبھره مندی را بھ این روز انداختھ عمدتا " بعلت 

    میشود .ارائھ بھ انھا  کھھائی استازحمایت

  لطفا" بھ خبر زیر توجھ نمائید :  

 ١۶:٣٠ساعت  ١٣٩۶فروردین  ١۴دوشنبھ  

ن مسکبازا ٩۶شود در سال بینی میپیشسازان تھران با بیان اینکھ بازار مسکن تا انتخابات ریاست جمھوری آرام خواھد بود گفت: گروه اقتصادی: رئیس انجمن انبوه

  درصدی بھ رونق برسد. ١۵با افزایش قیمت 
   

د توجھ بھ فرمائی !شد ترصد گرانھ مسکن پانزده درمبین این واقعیت استکھ : ھنگامیکگفتھ ، این  

 .بھ میدان خواھیم امد!؟ ما برای حل مشکل مسکن شد ، » گرانتر«درصد 15تکرار میکنم : 

صد افزایش در 15ولی کمتز از  ! سکن ھستیمم گشای کلھرچند کھ ما مش، بھ بیانی دیگر:  یعنی

 زافزایش داشتھ باشد تا بخش دیگری ا! باید قیمت ھا پانزده درصد  ! صرف نمی کندھا برای ما ب

چند  شھردر خالی مسکونی واحدھزار500انوقت ما میائیم تا بر  ، دهش طرد کنان شھرازانسا

 تراکم فروشی خود با وشبختانھ شھرداری ھمخ : ایشان باید اضافھ مینمودند ئیم .دیگربیافزاھزار

نداشتھ  نگرانی ھم این بابتاز! ما مشکل گشایان معضل مسکن و ! بودهمعرکھ تش بیارآ تاکنون

  .ایم 

 مسکن کھ خودل چنین وضعیتی میتوان بھ کاھش معضکھ : ایا درپرسش اساسی این استاکنون     

ید داشت ؟ پاسخ کوتاه و روشن : بھیج مشکالت شھری است ذره ای امام المعضالت امروزه 

 ھ واقفند عین حال کاین معضل دست بگریبان اند ؛ در با ھ ! برخی از کشورھای پیرامونی کھوج

عضل بھ امکاناتی رفع یا دستکم تعدیل این م ،ھا قابل حل نیست این مسئلھ بھ این سادگیکھ 

بیشتر  بعلت امکان ئولین این کشورھادارد کھ خارج ازتوانائی انھاست . اما سالھاست کھ مسنیاز

 کاران ساخت سازردست اند باھمچون سابق قادرنیستند دیگر »ھاتصمیم گیریدخالت مردم در«

شھرداریھایشان ھم  ھمراھی نمایند !؟ ،ھستند خط انھاومشاورینی کھ درسرمایھ ھای سوداگر 



وشفافیت نسبی  دموکراتیکھای گشایش، قبل از دردھھ ھای پیش . (ھرچندتراکم فروشی نمیکنند 

البتھ ، شرایط کنونی ختند !؟ ) اما انھا دروھم میفرمعبروخیابان را بعضا" درتصمیم گیریھا ،

 ھمین ھم خود گامکھ باشند . میت شھروندان دراین عرصھ ا گذشتھ پاسخگوی مطالببیش ازنسبتا"

    است . پیشبھ  بزرگی

وسپس توصیھ ای کھ میتوان بھ اعضای منتخب   یاداوری بنابراین ، درشرایط کنونی مھم ترین 

شورای شھر ارائھ داد این استکھ : با وضع کنونی بخش مسکن کوچکترین امیدی بھ حتی کاھش 

  !الت باشیم ضافزایش این معانتطاربلکھ روزبروزباید در .جزئی مشکالت پیشرو نمیتوان داشت 

   :دستکم بھ دواقدام اساسی نیاز است  کنونی ایند وضعیت نا خوشجھت تغییر وبرون رفت از     

  نخست : تنظیم بازار مسکن .        

  طرح ھای شھری کنونی    وبرنامھ ریزی وسیاست گذاری ھاتجدید نظر اساسی در :سپس     

ھمھ این  بگیریم ، مالحظھ خواھد شد ،نظرجوامع پیرامونی را درمشکل مسکن درسایر اگر    

  کمتری در توفیقاغلب . اما ن بخش را مھارنمایندھای ایامکان بحرانجوامع سعی نموده اند درحد 

زافزایش لجام گسیختھ بھای وجلوگیری ااین وضعیت ه مھارچون تنھا را این زمینھ داشتھ اند .

 »مسکنتنظیم بازار «چیزی جزون باتوجھ بھ تجربیات سایرکشورھا تاکن ،اجاره مسکنخرید و

، انھم با اما واگرھای پیشرفتھ ھایتنھا کشور،  ی سرمایھ داریدراقتصادھا نبوده است . امروزه

 کشورھای پیشرفتھ صنعتیداشتھ باشند. درتعیین کننده ای  توفیقتوانستھ اند بسیاردراین زمینھ 

درزمینھ ھای ھائی سیاست، اصوال" شکل گرفتدم جامعھ رفاه مبارزات مرکھ بتدریج دراثر غربی

ق اجتماعی جامعھ رفاه پاسحگوی مطالبات وحقو بالنسبھ ، هموارھ کھ ، امدندمختلف بھ اجرا در

مبارزات مردم حقوق اجتماعی شھروندان یکی  تداومبا  اینکھ بتدریجاز این جوامع پسبودند. در

حد ال درح ،انات مسکونی مطلوبامک، حق برخورداری از شدشناختھ   برسمیتپس ازدیگری 

ھ این زمیناما درمقابل ، در .گردید بیتثتپایھ ، پنجگانھ بعنوان یکی ازحقوق اجتماعی نیز ،ان اقل



امکانات  وفقدان . اما بھ سبب محدویتمختلفی داشتھ اند، کشورھای پیرامونی ھرچند کوششھای 

   .توفیقشان ناچیز بوده است این مشکل ھمواره رضروری ، در فائق امدن ب

، تجربھ موفق تاکنون استفاده مونی پیراباتوجھ بھ تجربیات کشورھای مختلف چھ مرکزی وچھ    

اوایل قرن گذشتھ تاکنون . بصورتیکھ ازجھت تنظیم بازارمسکن بوده است» مسکن اجتماعی «از

  – جھانیجنگ دوم بسیار بویژه درسالھای پس از البتھ ھمراه باتغییر وتحوالت –مسکن اجتماعی 

 ، اھرم و بصورت ای شمالی ،، خاصھ اروپ پیشرفتھ سرمایھ داریکشورھای در ، انستھ استوت

  عمل نماید. مسکن بازاروتثبیت نسبی  عامل عمده تنظیم

:  این استکھنمود، تھران مھمی کھ میتوان بھ شورای شھربسیاریاداوری  ، دراین زمینھبنابراین   

نی تھران وسایر کالن شرایط کنومسکن ومھارسلطھ بختک سوداگری ، بویژه دربدون تنظیم بازار

وبتبع ان رفع ویا دستکم تعدیل معضل مسکن واقعا" نمیتوان کمترین توفیقی در، شورشھرھای ک

  داشت .  راسایر مشکالت شھری 

     

  نکات مھم دیگری کھ باید مورد توجھ قرگیرند      

پرداختن بھ سمت وسوی راه حلھای ممکن ، میباید چند نکتھ بغایت مھم را از این زمینھ قبلدر    

  :داد  مورد توجھ قرار

کھ بدون خارج نمودن بخش مسکن از بحرانی کھ دران غوطھ وراست ، نمیتوان ئی از انجا   

الت شھری داشت . باید پیشاپیش امیدی بھ ھیچگونھ دست اوردی دررفع و یا دستکم تعدیل مشک

  این زمینھ چاره اندیشی اساسی نمود .در

د ، ازطریق توانستھ انن کشورھای دیگرراه کاری کھ تاکنوتنھا .  ھمانگونھ کھ مطرح گردید   

مسکن «مھارنمایند  ، استفاده ازار لجام گسیختھ انافزایش بھای مسکن را تنظیم نموده وان بازار

  بوده است .  بعنوان عامل تنظیم بازار مسکن ، »اجتماعی 



اشت خواھد دھ موثرھنگامی نتیج ،مسکن اجتماعی  بکارگیریازطریق امکان تنظیم بازاراما     

 کل واحدھای صددر 20، بیش ، باتوجھ بھ تجربھ کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری شماران :  کھ

برای بسیاری از کشورھا حتی توسعھ یافتھ ھم غیر ممکن ا مسکونی شھرباشد ! انچھ تحقق انر

 د اطریش ، سوئیس، ھلند،مانن . نده ا این زمینھ موفق بوددر مینماید . بطور مثال کشورھائی کھ

 30تا  20، اکثرا" تعداد واحد ھای مسکن اجتماعیشان بین وغیره ،اسکاندیناویلمانبلژیک ، ا

، پرتقال ، اسپانیا :اروپائی ماننددیگر . کشورھاید کل واحد ھای مسکونی انھاستصوچند در

درصد کل واحد ھای مسکونی شھرھایشان واحدھای مسکن اجتماعیشان ازیکی دو ادیونان کھ تعد

  یرود ، توفیق قابل مالحظھ ای در این زمینھ نداشتھ اند . فراتر نم

چگونگی امکان  پیش رو کشورما ، مھمترین مسئلھبرای کشورھائی نظیر بنابر این تا اینجا       

   خواھد بود . -صدکل واحدھای مسکونی شھردر 20بیش از  - مسکن اجتماعیموثرشماراحداث 

: بااینکھ دراین سالھا متولیان بخش مسکن نمود این استکھ نکتھ دیگرکھ میباید بھ ان توجھ      

، مسکن اجتماعی را بعنوان راه حل مشکل مسکن مطرح نموده اند ، کھ این خود واقعا"  رکشو

سردرگم  را انچنان این مسئلھ تاکنون ، .  اما باکمال تاسفبھ جلو بود  وقابل تقدیر گام بزرگ

. چون گاه مسکن اجتماعی  یتوان متوجھ اھداف پایھ ان شدنم کھ ده اند ،ونمودرھم برھم مطرح 

طریق واگذاری صد صاحب خانھ کردن دھک ھای کم درامد ازگاه ق !میشود ین مسکن مھرجایگز

رسوده ھای فدربافت !بایک تیر دونشان را زده ، گاه میخواھند دارند را  مسکن اجتماعی بھ انھا

  .واگذار نمایند امد ابھ دھک ھای کم درسپس انھا ر. ومسکن اجتماعی احداث نمایند

نھایتا" درعمل مسئولین  درھم وبرھم نتیجھ مجموعھ این اظھاراتچنانکھ مالحظھ میگردد ،  

مسکن اجتماعی  ، چون؟ . چرا بصورت ، ملغمھ ای ازعوام فریبی وسردرگمی جلوه خواھد کرد

 سپس واگذاری نیست . ،رای نوسازی بافت فرسوده ب برای واگذاری بھ این یا ان دھک نیست .

   !؟ نخواھد بود »اجتماعی «مسکندیگر در انصورت  ،بھ واگذاری باشدبرای اینکھ اگرقرار



، ونھ صاحب سکن مکھ : مسکن اجتماعی جھت تنظیم بازاراین یاد اوری مھم ضروری است    

در نتیجھ  اث ان تنظیم با زارمسکن وخانھ کردن این یا ان بھ کارگرفتھ میشود . چون ھدف ازاحد

ابتکارعملی کھ ھم اکنون، دستگاه اجرائی  عمل دردست متولیان مسکن است .فراھم شدن ابتکار

ھنگامیکھ میگوئیم متولیان مسکن در تنظیم بازار مسکن کاره ای  ویا متولیان مسکن ، فاقد انند !

 -  ءھنگامیکھ بفرض  دست انھا باشد .عمل درنداشتھ اند کھ ابتکار نبوده ونیستند . یعنی امکاناتی

جامعھ مالکیت درو »سوسیال مسکن«صد واحد ھای مسکونی کالن شھردر 20 -محال فعال"

در  مند ویا غیر نیازمند باشد ؛ھ واگذاری بھ این یا ان دھک نیازن متولیان مسکن ،اختیارودر

تنظیم  اینصورت درغیرید ! مسکن عمل نمااھرم تنظیم بازارانصورت استکھ میتواند بعنوان 

فرضا"،  وسلطھ سوداگران بر بازار ادامھ خواھد داشت . چرا . نخواھند بود کاربازاری در

مسکن اجتماعی بمیان میاید ذینفع ھا عزا میگیرند ؟ میگویند مسکن اجتماعی ھنگامیکھ سخن از

نگوئید  ده است ،موفق نخواھد شد ! تجربھ ای شکست خور سوسیالیستی است ، کمونیستی است ،

لیکھ مسکن اجتماعی درسرمایھ داری حاانھم در مسکن اشتباھی والخ !؟  ،مسکن اجتماعی بگوئید

  شده است !؟گرفتھ واجتماعیشان بکاراقتصادی وتثبیت  جھت پایداریی پیشرفتھ ،ترین کشورھا 

 نھاد جامعھ ویا در مالکیتاینکھ فقط درزمینھ چگونگی بکارگیری مسکن اجتماعی با توجھ بھ 

محال  وقریب بھ  مشکلھرچند ، تا نتیجھ دادن ان ، امری بسیار. وابستھ ومورد تائید ان باشدھای 

جھت  ! چون  باتوجھ بھ تجربیات جھانی راه دیگری. ولی نمیتوان درپی احداث ان نبودمینماید

    !وجود ندارد  فائق امدن برمشکالت پیش گفتھ ،

ن بکارگیری مسکن اجتماعی ونحوه احداث ان در وضع موجود کشور در رابطھ با امکا      

  کھ مبتنی برچند اصل مھم است . پیشنھادھائی  این سایت پیشنھادھای مشخصی ارائھ شدهدر

  میباشند  

 مسکن اجتماعی یعنی ایجاد  شھروندان،برای ھمھ حق بھ مسکن وحق بھ شھرنخست : رعایت     

 حداقل فضای مسکونی مطلوباز تدریجی بھرمند ی ان : ھدفکھ  چنان برنامھ ریزی شود، باید



   ان ،امکان ساختمان در ،. این بدان معنی است کھ فضای شھرباشد خانواده ھا مجھزبرای ھمھ  و

فاقد   مالکیتی داشتھ وچھشھردر شھروند انھم چھ .بدانیم حق ھمھ شھروندان  را ساختمانی تراکم

  اجتماعی نواحد ھای مسکاحداث رنامھ ریزی ب .شیھ نشین باشداجاره نشین وحتی حا ، کیتلما

انتگراسیون جامعھ شھری  :باشد کھ بگونھ ای   ، استعین حال کھ ھدف اش تنظیم بازارباید در

چون  .باشد جامعھ شھری دری حاشیھ نشینان تدریجھدف نھائی اش ادغام راتقویت نموده یعنی 

ودر نتیجھ معضالت پیش رو باشدت دیل ھم نشده ، تع کمی حتیدرغیر اینصورت مشکل مسکن 

ت فرسوده مسکن بعنوان مثال : ھنگامیکھ میگوئیم: قراراست درباف بیشتری ادامھ خواھند یافت . 

. این بدان معنی است کھ اصل مھم انتگراسیون جامعھ شھری را بکلی نادیده اجتماعی احداث شود

  اھداف مھم احداث مسکنشترجامعھ شھری کھ یکی ازچون انتگراسیون ویا یگانگی بیگرفتھ ایم . 

خواھد بود کھ واحد ھای مسکن اجتماعی در مھ نقاط شھر جنوب ، ھنگامی میسراجتماعی است 

بافت فرسوده بدست خود  ان، بفرض در شمال شرق وغرب ان احداث شود ونھ اینکھ با احداث

  ئیم !معضالت شھراست تقویت نماکھ امروزه یکی از نشینی را جدا

 جھت حق استفاده ھمگان ازشھر ودر حق بھ لحاذ مطرح شده عالوه براینکھ برپایھ پیشنھاد    

 و کھ بجای فروش تراکم بھ سوداگران بودهبراین اساس  . است حداقل امکانات مسکونی مطلوب 

 رح شھری راازتراکم اضافھ برمصوبات طحق استفاده  .دنکھ توان خرید انرا دار متقاضیانییا 

 تراکم توسطاز رایگان کھ استفاده رط البتھ با این ش. نمود بھ متقاضیان واگذارصورت رایگان بھ 

ارائھ شده ، کھ ، بصورت رایگان  اضافی تراکم، نیمی از را مشروط بھ اختصاص متقاضییان

. بصورتیکھ رایگانی تراکم اضافی واگذارشده بھ مالک زمین باشد جھت احداث مسکن اجتماعی 

چنین  بھ مسکن اجتماعی جبران شود .روتراکم مذکبا اختصاص نیمی از،  اختمان موجودیا س

 ھمھ شھروندان است . چون متقاضی ایکھ تراکم مورد بحث را راھکاری برمبنی عدالت برای

امعھ شھری بھ او رایگان ارائھ داده است استفاده جحقی کھ ، ازمیدھدار قرمورد استفاده  رایگان 

واقع بھای درصد تراکم مذکوربھ احداث مسکن اجتماعی در 50مقابل با اختصای نماید . درمی



شھرونھ جامعھ اختصاص نیمی ازان برای احداث مسکن اجتماعی بھ   اب را تراکم دریافتی

ر شھروندانی کھ قاد -این یا ان دھک مالک شدن نھ  -استفاده  فقط  برای انھم  صندوق شھرداری

کن واحد مسکونی خود را اجاره نمایند ،  اھدای رایگان راجبران نیستند بھ قیمت بازار مس

  مینماید.

وسایر سرمایھ اصل  دیگری کھ چنین پیشنھادی دنبال مینماید این استکھ :  اتکا بھ انبوه ساز  

بھ این تری نیزبطور وسیع ان ، اندک ساز، بلکھ بموازات فعالیت انبوه سازرا کاھش داده گذاران 

کھ قادر بھ خرید تراکم نیستند . بادریافت د . چون بسیاری از مالکین کوچک نشو عرصھ وارد

بدون خرید  ، مخارج ساختاوردن خواھند توانست فقط با فراھم جوز ساخت بیشتر رایگان م

جامعھ شھر ویا ارگان دھند. درمقابل  شده در ملک خودرا توسعھ احداث اضافی، ساختمانتراکم 

  مخارج ساختمان نیمھ اضافی را تقابل خواھد نمود . فقط  خود متولی مسکن اجتماعی بسھم

بحث گذارده  بھزیر نیواھمین سایت تحت عناالتی درمقدراین مسائل وپیشنھادھا با جزئیات بیشتر

  : شده است 

          مسکن اجتماعی : امکانات بھ اجرا درآوردن ان   

  قابل اجرا برای ایجاد ان  مسکن اجتماعی : پیشنھادھای  

   

 شھری کنونی      وطرح ھای ھابرنامھ ریزی وسیاست گذارینظر اساسی درلزوم تجدید            

 
: اگرچھ اغلب  واقعیت این استکھای مصوب شھری وسیاست گذاری ا دررابطھ باطرحھ      

 لگوھای برنامھ ریزی شھری خود را تحت عناوین: طرح جامع (کمپرنسیواکشورھای پیرامونی 

اغلب از سالھای پنحاه  را پالن ازکشورھای انگلوساکسون ) ویا (پالن دیرکتور از کشور فرانسھ)

انتظار  کھ انچنانچند دھھ کھ این الگوھای وارداتی اقتباس نمودند . اما پس از میالدی بھ بعد 

بحثھای انتقادی در این رابطھ دراکثر کشورھا اغاز شد .  . ندفیق ھمراه نبودمیرفت با کارائی وتو

داشتھ و علوم بیشتری کشورھای پیرامونی کھ اینگونھ برنامھ ریزی ھای شھری سابقھ  دربرخی

جامعھ ، جغرافیائی اجتماعی ،مقوالت اقتصادی این جوامع پژوھشھای وسیع تری در انسانی در

   
   

 
  
     

   



بااین  شان بیگانگی وضع موجود جوامع –یژه کشورھای التین امریکائی بو –ند ھ اداشت را شان

تا جائی برخی گرفتند . یافتھ ونسبت بھ ان موضع انتقادی درانھا را کلیشھ ای بودن الگوھا و 

را "ایده ھای خارج از مکان" و"کشورھای خود را مکانھائی خارج از این ی  ازانھا این الگوھا

ولید شده وعلوم تزکشور ما این کلیشھ ھا کماکان بامقابل درنستند . اما دری وارداتی "  داایده ھا

ھمان طرحھا را در نتیجھ انسانی ما ھم انچنان موقعیتی نیافت کھ چنین انتقادھائی را دامن بزند ! 

!؟ اما خوب دانستھ راطرحھا  -چنانکھ اغلب گفتھ میشود  -ادامھ داده واگرباموفقیتی ھمراه نبود 

پایھ گوئی ھائی  بیبالخره نرا ناموفق شمرده ویا اینکھ مقصررا عدم مدیریت صحیح واجرای ا

توجھ  بفرض  ،انھم بدون اینکھ سخن گفتیم .,, !, مدیریت , ضعفدانستیم . مرتبا" از این سنخاز

غیر قابل ھدایت ومدیریت شده اند !؟  ما کالنشھرھای" شرایط کنونی اصوالداشتھ باشیم کھ در

  بھ ماشین تولید حاشیھ نشین تبدیل گردیده اند .   چون عمال"

  شھریدر: مواجھ شدم ، کھ گفتھ بودفرماندھان پلیس راھنمائی سخنان یکی ازبا چند روز پیش    

  با نظم مطلوبرانھ میتوان چنین ترافیکی ند چگواتردددرروزانھ  میلون موتورسیکلتبیش دوکھ 

جھت سوار سیکلتموتورمیلیون بیش دو بھ قریب این، خوب  ؟ورضایت بخشی سروسامان داد 

در صدانھا وسیلھ  80یااینکھ بیش از بھ شدت الوده میکنند .  راشھرو  ؟تفریح درشھرگازمیدھند 

بھ سکونت درنزدیکی محل کارشان نیستند ویا ھائی است کھ ، قادروبد مسکن تردد حاشیھ نشینان

با کاردرایجا وانجا وز باید رھر،  کھ استدارشان ان چنان ناپاییوضعیت کاری اینکھ ، اصوال" 

رو واشتغالشان  اگر این حاشیھ نشینان مشکل مسکن ؟روزی خود وخانوادھشان را تامین نمایند 

روز بھ روز  سیکلت سواران نیزموتور بھ تعدیل ونھ تشدید بود ، اطمینان داشتھ باشید از تعداد

  ؟این استواقعیت غیراز وای کمتری میداشتیم .والودگی ھشده وبھمین ترتیب ترافیک بھترکاستھ 

اجتماعی دھک  متناسب با امکاناتتا اشتغال ومسکن وضع عادی  : است کھ میگوئیمن سبب بدی

 ، ز وساده ایاربااین توصیف مح ادامھ خواھد داشت .ومعضال تش این داستان ، نداشتھ باشدذینع 

  !!؟نبوده اند » این ماجرافارغ از«کنون تاگذاری ھای شھری درجریان واقعا" وسیاست  ھاطرح



موجب تشدید مشکالت  اند، با اھدافی کھ اغلب مزید برعلتو سیاستگذاریھای جاری ایا طرحھا

  ؟نمی شوند ، مذکور

   

  1396مھدی کاظمی بیدھندی      تیرماه  


