
  ؟  راستائی چه در  اما  !   بررسی مجدد طرح جامع جديد تھران         

  

 طرح جامع    حکايت از بررسی مجدد،  شاھد انتشار  خبری ھستيم  که ) 87اواخر ابان (اين روزھا          

  .، را دارد  تھران جديد 

طرح ھای جامع قديم و :  فت مشاور شھردار تھران گ:   "  خبر گزاری فارس  1387ابان  27دوشنبه     

  . "  سير تحول  طرحھای جامع توسعه شھر تھران ، بررسی ميشود  با جديد شھر تھران به منظور اشنائی

چرا ، پس از  بدين صورت که .  برخی رسانه ھای ديگر اين خبر را حتی با اظھار تعجب نقل کردند   

  د قرار گيرد ؟   تصويب طرح  بجای اجرای ان ، ميبايد مورد بررسی مجد

، چه از نظر عدم اطمينان ناموفق بودن ان   تصور   ، واقعيت اين استکه قبل از تصويب طرح ھم      

  .مشھود بود   شدند ،مي مطرح نسبت به ان بعضی از مسئولين  وھمينطور انتقادھای زيادی که

 ارائه   1385در بھمن  "  د تھراننقدی بر طرح جامع جدي" در اظھار نظری که در اين سايت تحت عنوان    

  .، به اين ترديد وعدم اطمينان اشاره شد  گرديد

، ھنگاميکه در جلسات ترتيب داده شده توسط  خبر گزاری دانشجويان ايسنا  ، نقد وبررسی طرح جديد     

قاد ھا تکه  اناکنون به ھر صورتی .  عدم اطمينان برخی از مسئولين واکثر منتقدين ، مشھود بود  ، اغازشد 

، اين  نسبت به طرح جديد   اين سايت قضاوتھای نمائيم ،  از نظر  ارزيابی وعدم اطمينان  مذکور را 

   . است بج»   ! ی ترديد«   مثبت و يا ی امربررسی ، 

نمود ؟   درنقدی بر طرح  تعبير اما ، علت اين ترديد ھا ولزوم بررسی مجدد طرح را چگونه ميتوان       

ھای قبلی  حبا طر  ،  يعنی  است» تقابل  «ع جديد  ، گفتيم اين طرح  چون با روند ھای در جريان در  جام

تفاوتی ندا شته ، اھدافی را که پی ميگيرد در نھايت  » اساس « در)  1371 شدهتجديد نظر و 1346طرح (

»   !  "احتماQ« اين سايت  بنابر اين از نظر   .انرا به ناکارامدی ومزيد بر علت شدن سوق خواھد داد 

  را مذکور مسئله افرينی ومزيد برعلت شدن طرح  تداوم وتکرار اين بررسی ھا ، که ،  ميتوان اميد وار بود

  . ميان  بردارد  انھا را از   "تدريجامشخص نموده  



 توسعه شھریانچه در اين سايت در رابطه با مقوQت مربوط  به شھرنشينی  ، شھرسازی  ويا ھدايت      

عمده ء  کVنشھرھائی نظير  با شناسائی  ويژگيھای ساختاری:  دراين راستا استکه ،   شده مطرح  تاکنون

" بعضا مشروط ويا را  دربوجود اوردن  عواملی که  نيل به اھداف طرحھا  ، را اين ويژگيھا نقش  تھران

  . نمايد  و ياد اوریبر جسته ،   ند نغير ممکن ميک

 ويژگيھای خاص خود را دارند ؛   ولی  ،  بدون شک  ظيرانچند تھران ويا ساير کVنشھر ھای نھر      

در  "فرضا : کVن شھر تھران  مشکVت ومعضVت اصلی اش حاصل شرايط حاکم بر روندی استکه  

بھمين سبب  .   مشاھده نمود ،  ميتوان ھم  شھر مکزيکو ويابوگاتا  نکوک ، سائوپاولو ، با، استانبول ، قاھره 

،  کامV کليشه ای وضعی    » تعارفم « ء  یشھرھا  برنامه ريزی شھر ق اين کVنقريب باتفا يتدر اکثر

چون در   چرا ؟  .    اشکار شده است  ی انبخود  گرفته وناکارامد  ھای موجود ،بيگانه با واقعيت و وارداتی  

به تعبيری ديگرساکنين   ويا ، جمعيت در حاشيه  . ست جامعه شھری بشدت قطبی ا اغلب اين کVن شھرھا  ،

شان به نصف کل د  گاه تعدا ،   و نشينان ترکيه  گجه کوند ھمسايه مان  در کشور "مثV  يا ، غير مجاز 

 6بيش از   )در بحران مسکن در قاھره  نوشته گونتر ماير ھمين سايت (در قاھره !  جمعيت شھر ميرسد  

اين ميزان در استانبول . شھر سکنی غير مجاز داشته اند )  90اواسط دھه (مليونی  12مليون از جمعيت 

در تھران ھم جمعيت  .در صد جمعيت کVنشھرھای مذکور را تشکيل ميداده است  50تا  40وانکارا بترتيب 

شھر  محقر نشين وغيره نيز تعداد شان در مقايسه با کل جمعيت کVن ، حاشيه نشين ، ساکنين غير مجاز

  .  د نتھران نسبتی کم وبيش مشابه دار

شھری که قرار  !  در شھر قاھره ھم به تقليد از نسخه ھای وارداتی ، ھمانند تھران  شھر جديد  ساختند     

 استقبال مردم اما ،  ...)گونتر ماير بحران مسکن در قاھره ( ھزار نفر در ان ساکن شوند  300بود  قريب به 

  از يعنی پس   ؟!  بود در شھرھای جديد  سکونت به  اھالی محترم تھران  شابه استقبالم " دقيقا ازان، 

با ارائه انواع تسھيVت ،  سپس     ! نفررسيد ھجده ھزار جمعيت ان بحدود   قريب به بيست سال گذشت

  .    بيشتر شد ،مذکور شھر جديد  ديگر جمعيت ھای ھمچون بخشودگی مالياتی وام ھای ارزان ويارانه



:   پژوھشھائی دارد ميگويد  ،  ينیگجه کوندو نش وپديده  ،مورد شھرھای ترکيه که در ، ودلھايدی  ،خانم     

درون شھر ھای " محله ھای  گجه کوندو نشين  بخشھای مسکونی ای ھستند که در پيرامون وحتی بعضا

داشته ودر وضعيتی  بقيه شھر تفاوت ، با عی   از نظر  فيزيکی و اجتما ، ولی ، بزرگ ترکيه قرار داشته

  . دارند مجزا از ان  قرار 

گونتر ماير استاد دانشگاه ماينز المان که سالھاست  در باره شھرھای کشور ھای عربی وحتی ايران     

ضروری برای فاقد امکانات ودانش نظری ء  طرحريزی متعارف:  معتقد است  يکند ، ھش مفغانستان  پژووا

   .اين کVن شھرھاست  ء مطلوب و توسعه ھدايت پاسخ گوئی به

  ء متعارف ،سرزمينی  شھری ويا روشھای برنامه ريزی فضائیا دعای ضعف تئوريک   لذا ، ھنگاميکه    

،    درميابيم ، را پيگيری  مينمائيم   ،  در روياروئی با معضVت کVنشھری معاصر جوامع در حال توسعه

در اين عرصه صاحب نظرند ، به نتيجه گيری  در اين زمينه دارند و بيشتری تاغلب پژوھشگرانی که تحقيقا

   .مشابه ای رسيده اند 

به نقد نقصان  ھای  غربی ، پژوھش گران کشورھای پيشرفته نه تنھا  )تا کنون  90از دھه (در اين سا لھا     

رھای درحال توسعه ويا در واقع درکشوصاحب نظر  ء  بلکه  پژوھشگران. نظری در اين زمينه پرداخته اند 

  "موضعی کامV ھای شھری طرح درمقابل اينگونهتر بگونه ای شفا ف ومستند ،حلی نيزپژوھشگران م

،    جنوبی صاحب نظر معروف امريکای  ،پاول سينجر    . به نا کار امدی انھا اذعان دارند انتقادی داشته ، 

  و 70و  اقتصاد سياسی  کار    در سالھای    )ات ھمين سايت از انتشار(  اقتصاد سياسی شھر نشينی  مولف 

    .  اين نظر را تائيد مينمايد     توسعه  کVن شھر سائو پاولو طی بيش از دو دھه ، جامع مشاور ارشد طرح 

ط در سائو پاولو ودر ھمه ء فق طرحھای توسعه شھری  نه  " :  ميگويد )  1995   / 177پاول سينجر    ( 

بوده  انھم  نه  به علت اينکه  غلط . رھای برزيل ، بلکه در کل امريکای Qتين با شکست مواجه شده اند شھ

مطرح »  واقعيت « ، برداشت ھا وخواسته ھای خود را بجای  ن  الکه بدين سبب که  تھيه کنندگان ب ؛ اند  

   .نمودند 



  

  .  ح جامع تھران  برداشت ھای و اظھار نظرھای ء  رايج درمورد طر         

در عمل  با توجه باينکه  ، طی چھل وچند سال گذ شته سه طرح جامع  برای  تھران  ارائه شده  ،        

پس  انھم  بررسی مجدد باان باجرا در نيامده و طرح جديدھم ، طرح ھای  بنا بگفته مسئوQن  اين ھيچکدام از

ھای بعدی  ، چرا طرح:  اين استکه  ميگردد طرحم  پرسشی که نخستين  . است  مواجه شده ، تصويب ان

ھا ومزيد بر علت  وطرح جديد بر اساس  نقد اصولی وبررسی ھمه جانبه ناکارامدی 71يعنی طرح سال  

اگر چنين  اما ، .  نشد  موجود انجام روند ھای اقتصادی اجتماعی  باتوجه به   ، انھمطرح اول  شدن ھای ،

طرح مسئله  ، مشی  :   از نظر" ، يعنی مشخصا» اساس « ا طرح جديد دربررسی ای انجام شده ، چر

   !انتخابی ، وحتی پيش فرضھای پايه  با طرح قبلی ھيچ تفاوتی ندارد ؟

اين است که چرا بايد سياست گزاری در امر اين چنين » تامل «  قابل  "  مسئله بسيار قابل  توجه  وواقعا     

را ام البلد جمھوری اسVمی لی انقب ، که در نقد شھری ويا سرنوشت  ان ،جامع تھر ح مھمی  مانند طر

ودر واقع پيش وپس از  داشته باشد ؟ ھيچ تفاوتی  ،   نبايد با سياست  گزاری ھای چھل سال پيش  ناميديم ،

. ت اس زياد يارسشواھد ومستندات اثبات اين ادعا ب ؟     ببيندانقVب مسئله را بيک صورت ويک برداشت 

و  طرح   جامع :  "      وی اذعا ن داشت ...  " . عين فرمايشات رئيس شورای شھر تھران ؛  توجه نمائيد 

اما بدليل دخالت ھای سياسی ونظرات غير کارشنا سی  طرح جامع  تفصيلی قبلی ھم ھيچ ايرادی نداشت  ،

 مھندس مشاور  22 پس .  ی نداشت خوب اگر طر ح جامع قبلی ھيچ ايراد  ! ...."وتفصيلی قبلی مخدوش شد 

   !بودند ؟،   ايرادی نداشتی ، انچه رفع ايرادھا ، ، مشغول  وقت با صرف سه سال

يکی از مسائل بسيار مھمی که ھم درچگونگی طرح ھا وھم  درشکل گيری افکار عمومی   ، انھم در        

حائز اھميت  ،  ستھا در اين زمينه ی جامعهشرايطی که کشور ما فاقد مراکز تحقيق متناسب با نيازھای کنون

            .ج شده است راي بويژه ميان کارشناسان ، ،  در افکارعمومی توجه به برداشت  ھائی است که  ميباشد ،

از يک سو  بتدريج زمينه را برای  م با پژوھش ھای ميدانی مداوم ميتواند ،نقد اصولی  وتواعVوه بر ان ، 



ازسوی    ؛ فراھم اورد  ، سازمان دادن به خواسته ھای اصولی وممکن انھا در اين امور ،  مشارکت مردم

  .  برداشتھای   کليشه ای  رايج  بی نياز کند  از  ،مارا  ديگر ، بازھم بتدريج 

چگونگی ھدايت شھری ، در   ،برداشت ھای رايج در مورد چگونگی  طرح جامع  ويا بطورکلی        

بقسمی که پرداختن به ھمگی انھا  ، خارج از   .ضد ونقيض است  ينسيار متنوع وھمچنايط کنونی برش

   .مورد توجه قرارداد    راان اما ميتوان چند نمونه رايج  ودر نتيجه تاثير گزار تر.   ميباشد  حوصله اين بحث

شايد بتوان  : تی استکه برداش ، که خاصه در جامعه حرفه ای ما بسيار رايج است  برداشتی   ،  نخست       

برداشت در اين »   ! شايد«  البته ھمانطور گفتيم    .ناميد  ء  ما انرا  ديدگاه تکنوکراتيک   دوره ديده گان

. مواجه ايم  که ،  شيفته مقوQتی ھستند  که در دوره اموزشی خود  فراگرفته  اند  بيشتر با دوره ديدگانی  

مشکل گشای امور مربوطه   ،با ساده انديشی  ، را اين فراگرفته ھا وردنوبه اجرادر ا  اعمال  بقسمی که

 "اخيرا که طرح جامع ،  امايش سرزمين ،     : تحت عناوينی   ھم چون   امروزه ئی که برداشت ھا. ميدانند 

  شھر ،   پايه شھر دانش   :ويا عناوينی  ھمچون شده اند  ھمراه   )استرتژيک( به مد روز با پسوند راھبردی 

    .رايج شده اند  وامثالھم ،   ھوشمند

 بان اضافه " عمدارا  »دوره ديده  « عنوان ، مورد جامعه مادر،   در اين نوشته ديدگاه تکنوکراتيک که       

ديدگاه  چون ،  .امروزه درسطح صاحب نظران کشورھای درحال توسعه سخت  مورد نقد است   نموديم   ؛

  تلقی   >فنی < و يا >  علمی < در اموری ھمچون ھدايت شھر  را  امری  نامه ريزی بر،    تکنوکراتيک

وشيوه عمل  امری مشخص  از نظر تعريف در اين زمينه ھا را برنامه ريزی :  بدين صورت که .  مينمايد 

وند ،  وحتی گاه غير قابل بحث دانسته  وھنگامی که   در عمل ويادر مراحل اجرای ان دچار ناکامی ميش

دروضعيت ھای در   ،  ديد گاه بن بست اين   بنابر اين ،  ؟   !علت ناکامی را به عوامل ديگر حواله ميدھند 

برنامه ريزی در اين  چون در واقع . از ھمين جا اغاز ميشود   ، در ھدايت توسعه شھر" فرضا ، حال توسعه

امه ريزی درچنين اموری ، قبل برن. طرح نمود ويا فنی  م علمی» مقوله ای «نميتوان بصورت  را زمينه ھا

 »سياسی « امری "  يعنی ماھيتا  .است  » تصميم گيری « ند اجتماعی ويا يک روند مداوم ھرچيز يک رواز



نھا لذا ،  در مورد سياست ميتوان به  علومی  تکيه نمود ه ومجموعه ا.  است ويا يک روند اجتماعی سياسی 

و بنا براين ازانجا که مبنی مقايسه  !   شد  ، علمیسياست ،  مدعی  ولی نميتوان .را  علوم سياسی  ناميد 

جوامع سرمايه داری غربی است  ، دستکم  در مورد برنامه   ، علی القاعدهديدگاه تکنوکراتيک ، اقتباس 

 غافلاره ھمو اين ديد گاه   در جوامع در حال توسعه ، )شھری، منطقه ای ، سرزمينی وغيره (ريزی فضائی 

، تفاوت ھای ساختاری اساسی  ين جوامع با جوامع در حال توسعهيکی  اينکه ا:   است دو ويژگی مھم  از

در مقابل   سرمايه داری توسعه يافته ، جوامع اکولوژی کار در ی تثبيت نسب :  ازانجمله  بعنوان مثال.  دارند 

بسياری از ويژگيھای   و در حال توسعه  تحرک جمعيتی وگرايش به استقرار متمرکز درفضا در جوامع

 . نظير ان  تعيين کننده  ديگرء   ساختاری

عامل  در واقع  حکومتیدستگاه  ،   اند  وتقليد مقايسهدر جوامع سرمايه داری که  مبنی :    کهدوم اين     

" ، حال بعضا مشکVت جامعه را ميگردد ، قادرنظام    براين بنا. نظام سرمايه داری است   وکارگزار

که  (    برنامه ريزی ھا  وبھمين خاطر ھمواره    .سامان دھد ،  يعنی بنفع  بازار» خود « بنفع  بطورنسبی ،

خود که اينھا    ،  انگلوساکسون در جوامع برنامه ريزی مربوط به ھاینظريه  در چه سمت گيريشان

امايش سرزمين را در مقابل  "فرضا که  وی فرانس  ھایشناسی  در روش وچه ،  دنباصراحت بان اذعان دار

انسان  نيازھایفرضيه ھايشان مبتنی بر  محور انھا برنامه ريزی سرزمينی مطرح نموده ومدعی انند که

سنت فرھنگ فرانسوی شده ، اھداف  که وھمچون ساير موارد ، که بگونه ای است  محيط خود  ساکن  در

بنفع دوام ،    ودر واقع. ) مارکت  ارينتيشن  است براساس   ر عملواقعی را در پس الفاظ  قرار ميدھند ، د

  وضعيت ويا متدلوژی ونظرياتشان در چنين :، ميتوان گفت  بھمين سبب  .عمل ميکنند    قوام وپويائی بازار

ه ، راه گرفت لتی  کليشه ای بخود  ولی ھنگاميکه ما از انھا  تقليد ميکنيم حا  .کار امد است " نسبتا کانتکسی 

در نتجه مردم بکلی سردر گم شده واز اين  سياست گزاری ھا سردر  .  فراموش ميکنيم ھم رفتن خود را

که  در چنين وضعيتی ،  امری  بعنوان مشارکت مردمی" يعنی در نھايت اصوQ  وبھمين خاطر ، .نمياورند 

     !!منتفی ميشود  ا حتیمشکل وي  "عمVسياست گزاری ھا در جھت منافع اکثريت جامعه نيست  ، 



      Qچنانکه اغلب اين سروران  .  مشکل را در طرح نمی بيند " بدين ترتيب ، ديدگاه مورد بحث  ، معمو

 مشاور مھندسين  موسسه  دو که هبVخره  طرحی بود ،  چون ازنظرانھا . د  ندانطرح قديم را بدون عيب مي

،   را ھم استدQل شبيه ھمين    .ار امريکائيش تھيه کرده بودند وھمکئيان ايعنی فرمانفرم معتبرو با تجربه  ، 

 22خوب که چه  ؟    !   مھندس مشاور تھيه کرده  22طرح جديد را   : اکنون مرتب تکرار ميکنند که

ان ھم .  ، بلکه چگونگی طرح پيش روست مشاور ، مسئله تعداد مشاورين نيست   220مھندس مشاورنه ، 

اگر منصفانه به  –شھری ومشابه ان   برنامه ريزی - در اين بخش" واقعا بايد اذعان نمود ، مشاورينی که

بVخره اين ديدگاه علت ناکارائی را نھايتا    !ھمواره  مظلوم واقع شده اند  نحوه وشرايط کارشان توجه شود ، 

 .  ھد  ديريت وامثالھم حواله ميداراده اجرائی قاطع ،  ضعف م  نبود فرھنگ Qزم ، :   به علل موھومی مانند

تا  حل   است ،گوئی بيشتر در پی  پاک کردن صورت مسئله استکه ،  ديگری برداشت رايج شده دوم ،       

 ھایمکان در شھرھای بزرگ را رھا نموده   بايد اقداماتی انجام داد که جمعيت  :برخی از انھا معتقدند !   ان 

  . مسئولين امور مطرح ميکنند"  عمدتااين گونه برداشتھا را  .اکن شوند درشھرھای کوچک س" مثV ديگری

البته بدون اينکه . ميدانند >  حد <  بيش از   را مينامند ، بزرگی شھر  > بيرويه < را نھا مھاجرت ھا ا

بيرويه ان   بارويه بوده  که ما اکنون با نوع ھا مھاجرت اينگونه بفرمايند در کجای اين کره خاکی  ، "  فرضا

د  ، که ميگويد بايد  شرايطی ايجاد نمائيم که ناين گروه به سطحی نگری تا انجا ادامه ميدھ! . مواجھيم؟

نه کم ونه بيش ويا اينکه   .د نسکونت در تھران انقدر مشکل شود  که مردم به ساير نقاط سوق داده شو

  ؟ !د نتخت ميشوخواھان انتقال پاي

طرح : معتقدند  در اين  زمينه مطرح است مربوط به سرورانی استکه که بازھم  ديد گاه ديگری سوم ،      

   . .  .وھم چنين  بگفته انھا ،   ارگانھای ذينفع تھيه شده جامع جديد بدون مشارکت مردم 

    85.10.16خبرگزاری ايسنا     :  از انجمله در پاسخ به نھاد تھيه کننده طرح جامع به منتقدان        

يکی از مشکVت وارده برطرح جامع جديد شھر تھران اين بوده است  که طرح فاقد  يک  —7 … "   

   …" .مکانيزم مشارکتی بوده وتمامی  دستگاھای دولتی ومردم در تھيه ان حضور نداشته اند 



، ولی بااين ھمه از  ستيم دموکراتيک ليبرال نوع غربی ني ا لبته ما که جا معه:  در پاسخ گفته ميشود        

ويا در جای .  طريق مشاورت با دانشگاھيان  وتصويب وبررسی ارگانھا در واقع  امر مشارکت انجام شده 

؟   ھمانطور که !ديگر توزيع پرسشنامه ونظر خواھی از مردم را بعنوان مشارکت انھا مطرح ميکنند 

چون اگر ما جامعه  ! است  شتر مرغی  استدQل بر مبتنی " د  ،   پاسخ مطرح شده کامV مVحظه ميشو

برنامه ريزی وسياست گزاری ھای مربوط به دموکراتيک ليبرال غربی  نيستيم ؛  پس چرا ھنگاميکه امور 

کپی ميکنيم وحتی برای تائيد کارمان از انھا نظر  ان مطرح ميشود ، بدون کم وکاست شيوه ھای انھا را

ولی ھنگاميکه !    ) روه فرانسوی   اپور در مورد طرح جامع جديد تھران نظر خواھی از گ! (   ميخواھيم

مسئله مشارکت مردم وبلکه حق مشارکت مردم در تصميم گيری ھا مطرح ميشود ، ما  ، خودمان ميشويم   ، 

      !کنيم ؟!  ونبايد از انھا تقليد

از نواقض عمده طرح    تصميم گيری ھا  را عال مردم در امرمشارکت ف بنا بر اين منتقد انی که نبود         

     .ميدانند ، انتقادشان کامV بجا وقابل تائيد است 

اما با ھمه اينھا نبود مشارکت مردم وبسياری از کاستی ھا و محدويت ديگر  که پيش روست ، بايد بپذيريم     

،  کسب کرده باشند" کامV  رسيدن به وضعيتی که مردم   حقوق مدنی   ، سياسی و اجتماعی خود را تا 

  - رابطه برجای مانده ازگذشته  ھای دور  - ومردم  دستگاه اجرائیکه ميان  ورابطه کم وبيش ارباب رعيتی  

  . داستان  ھمچون گذشته ادامه خواھد داشت .  بکلی از ميان نرفته وجای خود را بيک ھمکاری جمعی ندھد 

وانچه پيش روست را بعنوان  . که بگذريم عيب جوئی ھا   نقد و  ، اکنون از کليه اين بحث وجدل ھا       

: کنيم ؟    يعنی   با وجود ھمهء اين کاستی ھا ه خوب حاQ چ  .  ، بپذيريم !  ھست  ،  ھمين کهواقعيت و يا 

و  نبود بسياری از نھاد ھای مدنی ، سياسیکافی مردم در تصميم گيری ھا  ،   با وجود عدم مشارکت 

تھران  چون  ، با وجود اينکه ھنوزمردم کVنشھری ماعی Qزم جھت امکان تحقق مشارکت مذکور اجت

وبسياری از با وجود وعدم وجود ھای ديگر ، چه بايد کرد  ؟    .انتخاب کنند " نمينوانند شھردارشان رامستقيما

ھا ،  با توجه بررسی يعنی اکنون که قرار است طرح جامع جديد  ،  بررسی مجدد شود ، سمت سوی اين 



 که طرح ، بايد در چه جھت ومواردی باشد صادقانه ومستدل به شرايط موجود ، بعنوان تعيين کننده اصلی ،  

ھمان حدی که  يعنی (      دخالت ھای خود درعرصه   و در حد توان  ويا بVی جان مردم نشود  ؟  بار ديگر

فيزيکی  ایبه دگرگونی ھ فقط    سياست گذاری ھائی که ی يعن. ياداوری ميکنند  طرح مرتب تھيه کنندگان

 تعد يل   -- است  رسيده  حد کارد به استخواندر که در اين زمينه  -- را مشکVت مردم   )  شھر مربوط باشد

در  طرح ويا سياست گذاری ای  ، از ای وخواسته يا چنين ارزو  ا  !نشود  ان تشديد موجب و ياحداقلوده  نم

          است ؟ غيرمعمول ويا بيش ازحد ر تھران ،مورد شھ

  

  باشد  ؟    دجھت گيری بررسی جديد   چگونه ميتوان             

اولين طرح جامع تھران در  .ابتدا بايد ببينيم  اولين طرح جامع تھران در چه شرايطی  شکل گرفت          

اين مسئله که   ،  بعد از جنگ دوم جھانی ھمواره زمانی  درحال تھيه بود که ، يکی دودھه قبل از ان يعنی

بدون يک طرح وبرنامه اصولی در حال گسترش است  ، مطرح  شھرھای کشور" و اصوQ  چرا پايتخت 

 ر معمامھندسين  ضرورت تھيه چنين طرحی از سالھای پايانی ده سی شمسی  ، بويژه با افزايش .  بود 

  . تشديد شد ين رشته از کشورھای غربی ، خاصه از فرانسه وايتاليا ، ن ا فارغ التحصيV  وھمينطور بازگشت

   شھرسازی  .   نداشت ، جھت سر وسامان دادن به امور خود تھران طرح وبرنامه کلی ای،  تا انزمان    

امور .  انجام ميشد در حد تفکيک زمين وخيابان بندی در ان در اطراف شھر موردی بصورت  لب اغ

بنابر اين ، لزوم   .بنگاھھای معامVت ملکی وتفکيک کنندگان زمين انجام ميدادند » عمل«ر  طه را دومرب

از جمله . سر وسامان دادن به اين وضع  بوسيله طرحی که ھمه جوانب را در نظر گرفته باشد ، مشھود بود 

د ور امVک مستنيکی ازضرورت ھای مھم تھيه نقشه  کاداستر شھری بود  که توسط ان  وضعيت وحدود وثغ

وجمع اوری ذ جھت اخ ،  کمک شايانی برای شھرداری ميتوانست اين امر در ضمن  .رای نقشه ميشد  ودا

  .  باشد ،  مربوطه عوارض



عVوه بر قرار ومدارھائی  که با مسئولين سطح    اوليه طرح جامع  تھران تھيه کنندگان  با اين وصف ،    

اما بظاھر و خارج از  صميمات رادر اين محافل ميگرفتند ؛ودر عمل ت ،باQ در محافل خصوصی داشتند 

ح ھم به شھرداری کمک خواھد شد ، ھم توسعه نستند ادعا نمايند که با تھيه طرميتوا خصوصيشان  ، محافل 

بعمل خواھد  ممانعت  ان > رويه <  چنين از گسترش   بیانجام شده وھم> شھرسازی < شھر طبق اصول 

 بنظر انھا که( اگر اين امو ر  اين چنين  انجام شود    :جريان بدين صورت مطرح ميشد  ،   اين رب ابن.  امد  

که انھم شاھديم که چگونه   ؟!به مردم خواھد رسيد  وبدون شک سود ان " نھايتا !! )  خواھد شد " حتما

    !سودش به مردم رسيد 

کاران در ذھن  دست اندر   اين بود که . مشاھده نمود   سالھا ميتوان  ان اما مھمترين ويژگی ايکه در    

در واقع نوعی  .    اصولی نبود يعنی وضع موجود شھر ، ، بخصوص مھندسين معمار انچه وجود داشت

در  اقتصادی اجتماعی سياسی وتاريخیء  حال اين ھرج و مرج چه رابطه ای با روندھای.  ھرج مرج بود 

وبيش ھمزمان باساخت برازيليا توسط  سالھائی بود کم.  که به ان پرداخته شود نبود  ای مسئلهجريان داشت ، 

يکصدمين سال تولدش را  2008که ماه گذشته اکتبر (  لوسيو کاستا   شھرساز واسکارنيماير معمار برزيلی 

در ،   در ھند   له کوربوزيه   بعد ازاتمام طرح شھر چنديکار توسط دوران  وھمينطور )     !جشن گرفتند

در مقابل   .    بيشتر متوجه چنين طرح ھائی بود ذھن ومشغوليات فکری شان واقع سالھائی بود که معماران ما

گذاشته  کنار را    از مدت ھا پيش در عمل توصيه ھای منشور اتن ،  محافل شھرسازی اروپائی وامريکائی 

ودر مقابل در قلمرو    ، کمپرنسيو پVن    برای شھرھا  انگلو ساکسون درکشورھای که ،  بقسمی. بودند  

  .      رواج يافت  ،رکتورفرانسوی    پVن دي فرھنگ فرھنک Qتين ويا بيشتر

لب اين استکه در ان زمان ذھن معماران ما در مقوله شھرسازی متوجه ھمان  غرض از ذکر اين مطا     

و سر  ماکرو ارشيتکتور ،نوعی    ر متوجه انھا بيشت بيانی ديگر به   . طرحھائی بود که ذکر گرديد 

.    در شرايطی که مطرح شد   ، انھم سعه شھریتوھدايت  فرضب تا ، بودند  وصورت دادن  به ظاھرشھر 

،  ندنداشت را تشکيVتش اشنائی چندانی با ھدايت شھر در شرايط ان روز ايران وفرامانفرمائيان  اما ، با اينکه 

،   ندديدميان معماران انزمان کشور  رايج شھرسازیتفکر که شھر سازی را بيش از  ھم گامی به پيش بودباز



وما به  گام  ،  اما متاسفانه اين  گام کافی نبود  . ندرفت )کمپرنسيو  پVن ( ويا » طرح جامع « وبه سراغ    

نزمان جامعه ا ھای  حاصل تحليل روندبه ھيچ وجه  تھيه شده  ء چون طرح جامع . ھای بيشتری نياز داشتيم 

در ان   وتحقيقاتی  تحليل، ش نبه چنين دا  شانئي ھمکار امريکا و گروه فرمانفرمائيان   اصوQ . ما نبود 

اول رجوع  برای ازمون اين ادعا کافی است به مستندات مطالعاتی طرح جامع( . دسترسی نداشتند انزمان 

در ) . قرار دھيم  توجه  انزمان مورد  اقتصادی واجتماعی نسبت به  ساختارھای  انرا تبيين ھای    نموده ،

در مورد طرح  ، گروه اپور ، اظھار نظر اخير "  شرايط کنونی مثVرد  "واقع چه در ان زمان وچه فرضا

ولی عدم  ، مطرح مينمايد » عام« در عين حال که بسياری از موارد اصولی را با دقت ولی بطور     جديد ،

بگونه ايکه ھردو . شرايط موجود در جامعه ما  ، در اظھار نظرشان بوضوح مشھود است اشنائيشان با 

 !ھرکه در اين حلقه نيست  فارغ از اين ماجراست   :مورد را ميتوان  مويد ومصداق اين واقعيت دانست که 

که   را فینخست کوشش خواھد شد اھدا ، اکنون جھت اينکه بتوان  ادعا ھای مطرح شده را محک زد       

  .  ھران در نظر  گرفت ، بر شمردکVن شھری نظير ت طرح  ميتوان برای

وضع موجود  ، در  ء ھمه جانبه علمی  )دياگنوستيک ( بر پايه ومبتنی بر يک  تشخيص : چنين طرحی      

ی ارساخت  فضائی انھم در يک روند –، فيزکی )اداری (نھادی  -اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی: ابعاد 

تاريخی ، که بيش از اينکه ، فقط به جمع اوری امار واطVعات حال ھرچند حجيم وبا دقت زياد بپردازد ، 

با  اين ،بنابر  .نمايد  یبررس، ان  )يزه نمودنکاراکتر( را جھت خصلت يابی   لف وضع موجودتابعاد مخ

 واساس ء  مذکور مبنی   توجه به وضعيت خاص ومتفاوتی که در ان قرار داريم   تحليل وخصلت يابی

در اين صورت اين واقعيات موجود و .    خواھد گرفت بکارگرفته شده قرار  »  مفاھيم « تعريف مجدد 

که در ھر مرحله از مراحل خاص توسعه در جريان  محتوای مفاھيم بکار گرفته  کننده انند ، عوامل مشروط 

 . شده را معين مينمايد 

در » طرح« وتعيين وتعريف  نقش   موجود ی تحليلی از جوانب مختلف وضعبدين صورت وبرمبن        

 از بيش برای طرح جامع شھر ، مبتنی بر لحاظ ويژگيھای ساختاری روندھای در جريان ، چنين شرايطی ،



 نواع سياست ھای سلبی که ھدفشانا  وياشھر  سترش گ که جلوگيری از کنونی ان نقش ھمچون  ، ھر نقشی 

خواھيم »  درجريان  وياروندھای ھدايت روند «  ، به نقش  مشخص   حدوديت ھای مختلف بودهم  تاکنون

روندھای   با»  تقابل « شاھديم  که در طرح قديم وجديد  ونه چنان»  تعامل « يعنی    ، ھدايت روند.   رسيد  

     در جريان     

  .  دنيای اقتصاد  87فروردين  :    توجه نمائيد      

به گزارش خبرنگار دنيای اقتصاد ، مھندس چمران ، رئيس شورای شھر تھران طی نشست " .  .  .  .      

منطقه منطقه شھر  22تھيه طرح جامع وطرح تفصيلی  برای :  به خبرنگاران گفت خبری بااعVم اين مطلب 

طرح جامع  جديد    وی با بيان اينکه   .است تھران يکی از عمده ترين فعاليت ھای شورای شھر تھران

کرد  تھران ميتواند  بستری برای  پيشرفت ،   تکامل  وبرنامه ای  راھبردی برای توسعه تھران باشد ، اظھار

با اجرای اين طرح در مجموعه  عدم توسعه وگسترش فيزيکی  شھر تھران  يکی از اصولی است که :    

ر که مشکVت فراوانی برای شھروندان  واز بيشتر شدن ساخت شھ  مديريت شھری شھری دنبال مشود

    . . . . "خواھد داشت ، جلوگيری  ميکند  

يعنی بن " ونھايتا ، جلوگيری از گسترش شھر تھران در يک  کVم  ،  يعنی تقابل  با روند در جريان        

   نیعييعنی مزيد بر علت شدن و برخVف فرمايشات رئيس شورای شھر   ! طرح  ء بست و نا کارامدی

يعنی ھنگاميکه تحرک جمعيتی در جامعه ما در    .ونه جلوگيری از ان   تشديد وافزايش مشکVت مردم 

در بخش شھری  گرايش شديد به تمرکز دارد ، انھم  جابجائی ھای جمعيت وامکانات  و سطحی با Qست 

يعنی    سلبی ودستوری باان ، ء   مقابله. عدم تحقق توسعه است امد نش ، عمده  بوجود علت   تمرکزی که 

  شکل تحققی  روند شھرنشينی ما باھرکيفيت و .     و افزودن شديد بر ناھنجاريھا  طرح مزيد بر علت شدن

روندی استکه دررابطه ومتاثر از روند اقتصادی ، اجتماعی وسياسی  در يک  وضعيت در حال . که دارد 

 ويا   اانو محض خواھد بود ،  اگر بپنداريم با خواست اين  لذا ساده اندشی. در حال تحقق است     توسعه 



بتوان جھت وشکل تحقق انرا  ،   مقام ويا ارگان خاصی  ، حال درقالب باجرا گزاردن  يک برنامه ويا طرح

  .  بدلخواه بدون اينکه در ھمه زمينه ھا توسعه متناسب تحقق يافته باشد ،  تعيين نمود 

ئل شدن برای بزرگی  قا »  حد«  ويا ،عدم تمرکز : تحقق توسعه ، در پی  اھدافی چون بدون  ، بنابر اين      

 درعمل ، نشينی با شرايط حادتر وبVخرهافزايش حاشيه  ،، نھايتا حاصلش تمرکز بيشتر بودن  شھر وامثالھم

شھرھای دنيای در اين وضعيتی استکه در اکثريت قريب باتفاق کVن .    خواھد بود ،   اتVف وقت وامکانات

ايکه  صادقانه واصولی روندھای در  وباھرديدگاھی از ھر زاويه    . ، آنيم شاھد  !حال توسعه ويا در حاشيه 

يعنی بجای جلوگيری . وجود ندارد »  تعامل «جز  ی راھ  :خواھيم ديد ؛   جريان را مورد تحليل قرار دھيم

واين حد کجا وبر چه پايه ای  کدام  حد ؟ :پرسيد  اقع بايدکه در و(   > حد <از گسترش  باصطVح  بيش از 

  قالب فرضيه ھای اثبات نشده ، ابطه با بزرگی وسلسله مراتب شھری درربرخی در را اگر انچه ؟  تعيين شده

بايد گفت اين نظريات ، در واقع مربوط به مکان وزمان خاصی   ؛ ، مورد نظراست  طرح کرده انداروپا مدر

بصورت جزء  سيستمی  از سيستم  را کVن شھرھا  با يد  بنا بر اين ، )   !بوده وقابل تعميم نيستدر اروپا 

کVن شھری اش » منطقه  « ، وعرصه واقعی انھا را برای تھران در  حد  نظر داشتهدر شھرھای کشور

بجای  ،  در نظر داشتهکVن شھريشان  »هدمحدو « وساير شھرھای بزرگمان را در حد اقل  در حد 

مغاير با واقعيت ھای موجود ، با تمام " بدون اساس  و کامV " واقعا و  جلوگيری ومحدويت ھای سلبی

 بوجود   امکانش که در اثر نيروی محرکه روند شھرنشينی کنونی   انھم گسترشی (   امکانات گسترش شھری

  کVنشھری  منطقه مه جانبه روابط درونباتقويت ھ.  اگاھانه وبطوراصولی ھدايت ومديريت نمود را  ) ه  امد

 تقويت يگا نگی   ساخت وسازی که برمبنی (  تھران ء منطقه کVن شھریدر ساخت وساز ،راه  را برای   

يا انتگراسيون  نقاط شھری منطقه کVن شھری تھران وبا حفظ  محدوده ھای شھری ھرکدام از اجزای  و

 محدوده و برای شھرھای بزرگ ديگر در حد )  شود  انجام شھری تشکييل دھنده اين جز سيستم شھری 

و استا توت ر تھران تقويت روز افزون اين ارتبا طات  نقش کVن شھ  با تا  .ھموار نمود ، شان کVنشھری 

 تھران بمرور  تا   .  ان تقويت نمود کVنشھری هکننده تمامی نقاط منطق انتگره   ، بعنوان ، نخست  را  ان

درنتيجه با کنار گزاردن   .نمايد  ايفا  ود ھمين نقش را در رابطه با کل شبکه شھرھای کشور ش  قادر



حد  ، ه کVن شھریعپارگی وقطبی شدن جامچند تعديل مداوم حاشيه نشينی ،  محدويت ھای تحميلی ، شاھد 

 ھا طرح در  ابطه  وض  ی کنتر ل ،  محدويت ،  جلوگير در نتيجه از.    !ان  باشيم  ء اقل در بعد فيزيکی

بعنوان ھدف اصلی کنترل  و محدويت  را  نه اينکه با  . بصورت ابزاری برای ھدايت عقVئی استفاده نمود 

،    ونھايتا بکلی تعيين نموده وبا  ايجاد مشکVت معضVت عمدی شرايط را برای شھروندان مشکل نموده ،   

   .  کنيم  بی اعتبار  عموم  نزد برنامه ريزی را و طرح
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