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تیرومرداد  ،رای شھرتھران وھمچنین شھردارجدید ، دراستانھ انتخابت شوشاھدیم کھ ھمانگونھ    

دوازده سال ه دربویژ ،راخیسالھای تھران دروشھردار یعملکرد شھرداردررابطھ با یئھابحث  96

شھردار دربرخی موارد حتی با تعریف وتمجیدھائی ازعملکرد .  استن مطرح شددرحال  گذشتھ

 یا و ناحی، تحت تاثیرگرایشھای جتمجید ھا این  ھرچند. این سالھا مواجھ میشویم شھرداری درو

عمال"  ،انھابودن  ایھپبی باتوجھ بھ مبالغھ امیزومطرح میگردند ؛ اما ان گروه  حتی باندی این یا

 درمخاطبین برخی از سردرگمی موجبتااندازه ای میتواند ،  این استکھکھ دارد ای  تنھا نتیجھ

  مورد بحث باشد .  عملکرد ءصحیح قضاوت امکان

منصفانھ   بگونھ ای مستدل وقابل دفاع قضاوت ،مورد عملکرد مورد بحثبرای اینکھ بتوان در    

 چوب چار واقعباید بھ برخی نکات مھم توجھ نمود. نکاتی کھ درمیی ، پیش ازھراظھارنظرداشت

 مذکور  ھنگامیکھ عملکرد  . بھ بیانی دیگر،ایندمتعیین مین را سنجشی ازمون عملکرد پیش گفتھ

 یشاخصھاواقع ودرموارد اقدامات و چھ ، چھ باید مشحص شود ؛مورد ازمون وقضاوت است 

داشتن این نظردر با انھممبنی سنجس مورد نظرباشند .  دیبایموضع موجود ، در،  ای قابل مشاھده

 گوئی پاسخ امکان معضالت شھری ، درراستای دن بھ علل بوجود امتوجھ اصولی  : کھواقعیت 

 ھای ماکمتر مبنی تصمیم گیری وسیاست گذاری، معموال"بھ مطالبات جامعھ شھریواقع گرایانھ 



ی ، البتھ بھ استثنای موارد انگشت شماررایط کنونی شراین بدان معنی است کھ : د بوده است .

 منتقدین اغلب، دارند  را مسئلھ مختلف کھ بھ وضعیت پیش رو توجھ ای مبتنی برلحاذ جوانب

  استداللھایشان تفاوت ماھوی چندان بایکدیگر ندارد .  چرا ؟ ، عملکرد مذکور وموافق مخالف

سئلھ ھم بندی شده وبدون استناد بھ یک طرح م: مسائلی کھ مطرح مینمایند اغلب سرچون      

   . میباشند  قبولجامع وقابل 

 باازیکسو:  کھسخن میگوئیم موردعملکرد مسئولین کالنشھری در، با توجھ بھ وضع موجود     

 رو مذکور سالھاست معضالتمتاسفانھ وازسوی دیگر.  ضالت ومشکالت فراوانی روبرواستمع

ویا تعدیل وحتی دستکم توقف افزایش رفع از ای کھ حتی کمترین نشانیبگونھ  .بوده اندبھ افزایش 

   انھا مشاھده نمی شود . 

با درنظرداشتن  بایدو فقط ،  مذکورفقط استکھ ، مالک سنجش عملکردبا این وصف روشن     

اغلب منتقدین موافق   .باشد، و نھ ھیچ مسئلھ دیگری ،  کاھش ویا بعکس تشدید مشکالت مذکور

این  از خبری" شھر برایشان مطرح نیست . ویااینکھ  اصوالت اصلی ف ، گوئی  معضالومخال

  روند .   ظاھر مسئلھ فراترنباید ازواقعا" ، معضالت نداشتھ 

روی عملکرد یک شخص ویا حتی یک ارگان متمرکز شده ، نھایتا" مسئلھ را بفرض  ، اینکھ    

  فضائی بوجود اید کھ تا اینکھ  :اان فرد حوالھ دھیم ,, این ی !؟بکارائی ویاعدم کارائی ,,مدیریتی

بزرگ یا کنار اتوبان ساختیم ،مابیشترازمسئولین قبلی : بگویند، بتوانند  مسئولین شھرداریبفرض 

مان ، دیگر وندانم کاری ھایاقدامات وسیاستگذاری  اما با ؛گلکاری کردیم  ومیادین راراھھا 

وسپس  پس این بھ ان در!!؟ ؛ شدیم ی شھرادین وساختاربنی مشکالت بیش ازپیشموجب گسترش 

جائی  واقعا"ونحوه طرح مسئلھ ای  چنین توجھ  چنین وضعیت اسف باری راموفقیت بنامیم !؟

موافق ویا مخالف نیست ،  گفتھ مسئلھ تائید!  گذاشت نخواھد اصولی مسئلھ باقی قضاوت  برای 

انتقاد را ان این یا » طرح مسئلھ ای«برکدام مسئلھ اینست کھ اصوال" موضوع چیست ؟ مبتنی 

  مطرح مینمائیم ؟



  برخی ازانھا  . مشکالتی کھ مشکالت ومعضالت ھرشھرمیتوانندعلل مختلفھ ای داشتھ باشند     

 منصافانھ باید گفت اما درمورد تھران .دنباش ھمربوطعملکرد شھرداری ویا شھردارنتیجھ  دمیتوان

این  سایرارگانھای مربوطھو نمیتوان ازشھرداریانصافا"  ،ت کھ رسیده اسمشکالت بھ حدی : 

 ، دراین مرحلھ از اقتصادی ، اجتماعی وسیاسیمحدودیت ھای  توجھ بھ، با  کھ داشتراانتظار

 ءواغلب مزید برعلت اکارامدن گذاریھای، مصوبات وسیاستطرحھا باوجودانھم  توسعھ کشور،

ئیکھ  ھامعضالت وکاستی . داشتھ باشندرا رو الت پیشرفع معضکمترین توفیقی در ،درحال اجرا

چون ھراشاره  اشند .ب قضاوت عملکرد پیشگفتھ مبنی ومیباید دنادستکم تعدیل انھا میتوانرفع وی

جزنادیده گرفتن ،  والخساختیم  رادیم ، این میدان ویا پل واتوبان بھ اینکھ این کار راکر دیگری 

دیگری نخواھد نتیجھ  ،سطحی  ویا انتقادھای ید ھاجعریف وتمتودست اخر ھا وحاشیھ رفتنواقعیت

  داشت .

 روبروکالنشھرھای ما بویژه تھران باان  هامروزکھ مشکالتی نکتھ بھ غایت مھم این استکھ :    

مشکالت شناختھ شده ایست کھ کم وبیش ھمھ کالنشھرھای جھان پیرامونی باانھا مواجھ  ،ھستند 

درقضاوتھا حدود انتظاراتی کھ میباید کھ ازیک سو   : کھازاین جھت استاین یاد اوری مجدد اند. 

و ازسوی  باشند . درواقع متناسب با امکانات موجوداز شھردار یاشھرداری داشت ، منصفانھ و

  دیگر مشکالت ساختاری بنیادی را بفراموشی نسپرد .

وار، حال  درچنین قضاوتی ضروری است فھرستمذکورحدود  اکنون جھت مشخص شدن   

  داشتھ باشیم .  مجدد ای، بھ معضالت پایھ شھرتھران توجھ ھرچند کھ بارھا تکرار شده 

      

  عمده ایکھ تھران با ان مواجھ استمعضالت     

بحث  کرات بھ  ن سایت  معضالت مذکور بطور مشروح بھبخشھای قبلی ایکھ درگونھ ھمان    

 ،اختن بھ ان جزو وظایف شھرداری ھم ھست معضالتی کھ بھرحال  پرد است .گذارده شده 

   عبارتند از : 



 ، وضعیتی غیرعادی بحرانی وبغایت  است وضعیتی کھ بربخش مسکن تھران حاکم :نخست     

ھیچگونھ راه حل واقدامات تاثیر گذاردرجھت عادی شدن وضعیتی کھ عمال"مشکل افرین ، 

 انبوه سازان و گر سرمایھ ھای سودا ، ضعیتی کھ گوئیشرایط حاکم بران مالحظھ نمیشود ! و

باتبلیغات والقائات خود   ،سوی دیگران گرفتھ وازگگروھ رابشھر ازیک سو ، ذینفع مربوطھ سایر

   اقدامات وسیاست گذاریھا ھم میباشند . ه دھند خط

اینکھ : انچھ دربین ما  ادامھ بحث میباید بھ یک نکتھ بسیارمھم اشاره داشت ، از اکنون قبل  

راه حل معضل مسکن رونق  ، کھ : بپذیریم؛ این است واج یافتھ ویا اینکھ ذینفع ھا رواج داده اندر

 ساخت وسازاز رونق با ،این باور اساسبر چون !است بھ ھرطریق ممکن انھم ،  ساخت وساز

فرصت ازاین  متقاضیان ونیازمندان بھ مسکنھ جنتیودرعرضھ مسکن افزایش یافتھ ، یک سو

بھره   تا کنون از چنین رونقی تاچھ حد کھ متقاضیان ونیازمندان  ،بگذریم  ! واھد شدبھره مند خ

  ش مسکن باعثخدربرونق ساخت وسازاین ادعا تاکید دارند کھ ، براز سوی دیگر !؟  اند مند شده

ھا راه این مسئلھ ھمواره برای دولت:  ، اینھم بدین علت استکھ البتھھم خواھد شد. بیکاری  کاھش

بھ راحتی بنابراین مسئولین . ان مواجھ اند ھمواره با  کھاست وسیعیچاره ای برای تعدیل بیکاری 

 بھ ایجاد اشتغال دولتزاینجا نیا!؟ دراست ذینفعھا ھمراه میشوندبا این خواین استدالل را پذیرفتھ و

خشیدن بھ ساخت و ایجد تسھیالت برای رونق بباھم ھمسوشده وگران بھ سود بیشترسودا تمایل و

امابا کمی توجھ درمییابیم درھیچ  !؟بحران مسکن تبلیغ مینمایند  عالجبعنوان راھکارسازرا ، 

سھیالت برای ت ، ایجادکم وبیش با این مسئلھ مواجھ اند جھان پیرامونی ، کھ ھمگیکشوری از

لکھ ، بھ را کاھش نداده ب بھ مسکنسرمایھ ھای دست اندرکاردرامرساخت ساز نھ تنھا نیاز

تصور  کھحتی انچنانبرھمھ عوارض ناشی از نابسامانی بخش مسکن افزوده است .  وضوح

ناشی  حاشیھ نشینی ھماشتغال کاذب وبریش اشتغال ھم نشده ، بلکھ مرتبا"ھم میشود باعث افزا

شھر را خالی دری ھای مسکون واحد تعداد و طرد شھری افزوده ، بصورتدستکم  ازان ،

. کن را بوضوح طوالنی تر نموده استمس دوره ھای رکودوایش داده لی افزبصورت بی بدلی



رکود قریب بھ پنج سال فعالیت ھای  . تھران کامال" قابل مشاھده است کنونیوضعیت ر د انچھ

، وسپس تا چندی دیگر رسیدن مرز نیم میلیون واحد مانی وگذشتن تعداد واحد خالی شھرازساخت

  برای اثبات این ادعا کافی نمیباشد ؟ر بھ یک میلیون واحد یا بیشت

شکی، عامل عمده تشدید کننده سایرمعضالت بدون کمترین درشرایط کنونی  وضعیتی کھ      

محقرنشینی  – مسکنی بد ،نشینی  حاشیھ: گسترش روزبھ روز مشکالتی چون. شھرتھران است

 ت وسازھای غیر، گسترش ساختشدید قطبی شدن جامعھ شھری، جدانشینی ، طرد شھری  ، 

 ، کھ اغلبمجازانھم اغلب غیرشھری  پراکنش بافتھای، ناچاریعمال" از روی گسترش ،مجاز 

     .ھستند ،تسھیالت شھری الزم حداقل  بدون برخورداری از

گی دنابسامانی درسایر ابعاد زنمذکور، مسلما" با وجود وتداوم افزایش مشکالت شھری        

، حمل نقل وترافیک ساختارھا وزیرساختھای فیزیکی شھر ،  فوق کاربرد چون ھمشھری ، 

 حفظ محیط زیست نیزبمیزان زیادیکوشش درحتی  ، نتیجھ درنیزافزایش یافتھ ، امنیت شھری  

  شد.خواھد ی روبروناکام با

 ایندر، بھ ان اشاره گردید  باشد کھ یکھبصورتالتی کھ تھران با ان روبرواست ، معضاگر   

مربوط خواھد لکردشھردار وشھرداری بھ نحوه مواجھ شدن با این معضالت قضاوت عمصورت 

  البتھ ھمانگونھ کھ قبال" ھم مطرح شد قضاوت مذکور میباید با لحاذ نکاتی چند انجام شود .بود . 

 ارگانو خانھوضع موجود ، شھرداری ویا حتی وزارت: واقعا" انتظارنداریم ، در اینکھنخست     

حتی  . این معضالت را ازپیش بردارند . موروھدایت تحوالت شھری ھستندھائی  کھ متولی ا

 ک سوقادر بھ کاھش این معضالت باشند . چرا ؟ چون  ازی حتیانتظار نمیتوان داشت مسئولین 

واقعا"  حاکم است ، چنین انتظاریوساخت وسازشھر بخش مسکنوجود وتداوم  وضعیتی کھ بر با

ازجھات  ، وضع موجوددرانع اساسی وم وجودعالوه بر،دیگر توھمی بیش نخواھد بود . ازسوی

  فی است . ا ھدافاقد امکانات الزم برای تحقق چنین واقعا" بسیاری جامعھ 



.  باشندمشکالت  داشت ارگانھای مسئول قادربھ رفع ویاحتی تعدیل اینرھ ، نمیتوان انتظابا اینک    

 جامعھ شھری ومطالبات با» مغایر«ھای یاستمسئولین باس: کھ بجا ومنطقی استاما این انتظار

براین مشکالت  میگیرند ،قرار» تقابل« درپرفراز نشیب کشور باروند توسعھکھ  اتیتصمیم

ان اتوبان ساختن ، امد حاصلھ ازفروش تراکم وسپس فرضا" بادر نیافزایند !؟ کھ افزوده اند ! 

  ت پیش رو خواھد افزود؟یااینکھ برھمھ مشکال  ؟مشکلی را از میان برخواھد داشت 

وباید حتی  . شھری ھمچون تھران بھ غایت ضروری استمسلما"ساختن اتوبان جید در کالن   

جلوگیری از تشدید مشکالت بنیادین برای » دستکم «صورتیکھ در ان نیزساختھ شود . امابیش از

مشکالت فعال"  رفعھمانگونھ کھ گفتھ شد  چون شھر راھبرد مشخص وقابل دفاعی داشتھ باشیم . 

کھ اگر میداشت  ؟ قابل دفاعی داشتھ است  دچھ راھبرشھرداری  این زمینھ ، در خوبپیشکش !  

طرح جامع مزید برعلت واھداف بھ غایت مطلقا" تراکم فروشی نمیکرد ؟!  حتما" خواھند گفت : 

   . .   کھ درپاسخ باید گفت : واقعا" صالح مصلحت خویش . راھبرد پایھ ماست !دستوری ان 

رای اعتماد اخیر  ھمانگونھ کھ در جلسھ ، ھمھ میدانیم سیاست عمومی دولت در مورد مسکن     

رونق دادن بھ ساخت وساز مسکن است ! کھ در  ء سیاست ، مطرح شددرمجلس بھ وزیر مسکن 

 رونق ساخت ساز : ! چرا؟ چونبودخواھد ھمان اش وھمان کاسھنتیجھ اش شرایط کنونی واقعا" 

  بھ خبر زیر توجھ بفرمائید : افزایش بیشتر بھای واحدھای مسکونی است !؟ ین شرط اشاول

 ١۶:٣٠ساعت  ١٣٩۶فروردین  ١۴دوشنبھ 
کن مسبازا 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 

بازھم گرانتر   خودمانیم این شد راه حل معضل مسکن کھ دمار از روزگارمردم دراورده ؟ 

وگرانتر . خوب شھرداری اصوال" باتوجھ بھ این واقعیات محرز واقعا" کجای کاربوده کھ بتوان 

یفیکیشن ) جنتراوربان ( شھری ود کھ اعیان سازی. این تراکم فروشی بنمود از عملکرد ان تمجید

  . را رونق دادانده ، درصد رس12در وضعیتی کھ درصد رشد حاشیھ نشینی بھ وطنی را 

بجای ؛ جھت مطالبات مردم گام برداشتھ بود برنامھ ریزی وسیاست گذاری شھری دراگر    

تنظیم «در جھت   وسیع ، وایجاد مشکالت وبی عدالتی ھای فروش شھر بھ سوداگران ساختمانی



اگر تنظیم بازار جزء وظایف شھرداری ھم نبود ، کھ درسایر .  گام برمیداشت  » بازار مسکن 

شھرداری در  .باشد جوامع ھست . در اینصورت  میبایست مرتبا" بصورت پیگیر خواھان ان  

ای مسکونی در سطح بھ بھای واحدھ  انجام داده است ؟ اقدامی –تنظیم بازار مسکن  - این زمینھ 

شھر توجھ نمائید .  انوقت متوجھ خواھید شد ، کھ  شھرداری دراین سالھائی گذشتھ چھ کار کرده 

یا بعکس باید پاسخگو نتایج بفرض تراکم فروشی ھا  ؟ !مستحق تمجید است موفق واو ؟ عملکرد

  قضاوت باشماست . وسایر تصمیمات مشابھ اش باشد ؟ 

  
  ی کاظمی بیدھندیمھد       1396مرداد  


