
  . انتقال پايتخت ، بازھم        

 که بايدبحث انتقال پايتخت بارديگرمطرح شده ، مجمع تشخيص مصلحت ھم انرا تصويب نموده ،        

مبتنی  يعنی .ب(مرجع است "عم( تشخيص اين مجمع تااينجاچون  ؟وچه مصلحتی  ؟چه تشخيصی  :پرسيد 

 سطح افکارمطالعه ايکه در وکدام تحقيق پايه ا براين ، مجمع بربنمسئله نبوده ، ء بر شناسائی ھمه جانبه

، بازھم درسطح افکار عمومی بگونه ای اصولی ومستدل ، يااينکه قبل از ھرچيز  مطرح " وسيعا عمومی

 چه پايه وبر ؟!انتقال پايتخت دانسته  مصلحت را ،ونه ، مردم را دورزده اينگ شده باشد »طرح مسئله « 

چون در . (با ان موافق باشد   وواقع گرايانه ونه جوسازی اگاھی کاملکه جمع با  استد9لی ؟ و منطق  کدام

استکه به  ی ئن ھاھمين تبي ،علل مشک(ت  برداشت اکثر شھروندان دررابطه با متاسفانه ، شرايط کنونی

  . . . . و  جمعيت بيش از حد ، مھاجرتھای بی رويه . انداشاعه يافته  لطغ

ند چ" وواقعامسائل شھری مسائل پيچيده  چون  : ضروری است اين جھتاز»واقع گرايانه « ی اگاھ    

دست  ، علی القاعده مسئولين -ای ديگرھم ھ هالبته درزمين –اين زمينه در جامعهراھنمای  .عدی اندبُ 

وله بامقکه مراکزدانشگاھی ھمه مھم تروب(خره ازگروھھای سياسی حتی  ،کاران ، پژوھشگران اندر

بايد به شکل ومراکز  اين نھاد ھا: بدين صورت که  .، ميباشند ند رومشک(ت ک(ن شھری سرکارداشھر

ياری  ومسئو9نه ، مشخص مستدل و بگونه ای ،اين زمينه در مردم واقعی گيری خواسته ھا ومطالبات

ھری ، نخبگان يعنی مردم نظر ميدھند ، ولی در مقو9ت پيچيده ای ھمچون مشک(ت ک(نش .رسانند 

تحليل نمايند ، " وسيعارا  رو در اين زمينه  وصاحب نظران ميبايست ،مسئو9نه و متعھدانه  مسائل پيش

طرف ھای فوق ايا شرايط کنونی ، حال در .تاجمع  امکان اظھار نظر صحيح وسازنده را داشته باشد 

اين راستا برداشته اند ؟ مراکز دانشگاھی رد م(حظه ای قابل ويا قدمقابل ذکری انجام داده اند؟ الذکراقدام 

 در زمينه علل بوجود امدن مشک(ت پژوھش ھا وتحقيقات روشنگرانه ای ، جھت راھنمائی جمع  ماتاکنون

 ، را مربوط ميشود پايتخت انچه به بويژه  ، و طرح مطالبات مردم در اين زمينه ھای کشورشھر بخش

   !ن نه چندا  يا و خير"واقعاداشته اند ؟  



 .  يابدرواج نگر  یجوی برداشت ھای مخدوش وسطح چنيندر که ، تعجب نيستجای  ، بنابراين    

درحال توسعه ھم ، ديگر انرا جدی حتی درسطح کشورھای  ،مطرح شود که سالھاست وپيشنھادھائی 

 از اينکه:  ود اذعان نمبايد  -گسترش وسيع مشک(ت پايتخت  -باتوجه به وضع موجود بنابراين ،. نميگيرند

رابطه با مسئله ء مھمی ، چون سرنوشت تھران اظھار نظر ری ازھموطنان دلسوز وع(قه مند دربسيا

امادر مقابل ھنگامی که مشاھده ميشود ، بسياری .  بسيار است  وذوق مسرت، موجب خوشحالی ، ميکنند 

حی نگری به با سط و دون مطالعهبزيادی  حد کاران ، مسئولين وغيره تارازاين ع(قه مندان ، دست اند

   . مسرت وذوق پيش گفته تبديل به تاسف ونگرانی  ميگردد ،اظھار نظر ميپردازند 

که  شدهاين ، نتيجه اش  توجه به ھمهء جوانب اين مسئلهاظھارنظرھای بدون مطالعه وبی       

يک  ط کنونی پيش ازدرشراي ،اگر بقسمی که . شوداين برداشت ھای مخدوش افکارعمومی ھم مملو از

يعنی  ،افکارعمومی برای اط(ع رسانی وطرح اصولی ووسيع علل شکل گيری معض(ت تھران دوره ء 

انتقال پايتخت اظھار نظر ا شود نسبت به در يک ھمه پرسی از مردم تقاض اگر به بحث گزاردن وسيع ان ،

چون ، مردم ازمشک(ت چرا ؟    !بودبه احتمال قريب به يقين اکثريت موافق با انتقال خواھند  ،کنند 

اما انچه تاکنون دراين   . وخواستار اقدامات عاجل وسريع اند ومعض(ت حل نشده تھران به ستوه امده اند ،

 اصط(ح ه ب "بعضا ھایواظھار نظر حث ھاب با ، هعلت يابی صادقانه واگاھانبجای  رابطه شنيده اند،

حد ، مھاجرت  وبھانه ھای ديگری نظير ان حواله تمرکز بيش از ، علت اين مشک(ت را به هکارشناسان

عدم «،درواقع کهوضعيت مانع برم(شدن علل اصلی اين "يا سھوا" عمدا عملدر ،  بنابراين  .اند داده 

در تصميم   »مشارکت مردمامکان  عدم « ب(خره  وردستگاه اجرائی وقصناکارامدی وقصوردر،»توسعه

داده   وارونه جلوه  به مردم واقعيت بيش از شصت ھفتاد سال است  يعنی درعمل  . است ، شده اندھا گيری 

  .شده است 

  



  .)ل ھا و باور پيشنھاد دھندگان برخی استد  

برخی کشورھا ازان جمله  : گروھی معتقدند  نمائيم ، اظھارنظرھائی که مطرح ميشود توجه به ھنگاميکه 

 ، پايتخت شان تمرکز بيش از حد وغيره شده  چونمشک(تی  رانھا دچا کشورھا ی توسعه نيافته که پايتخت

 حتی توسط مسئولين اين طرز فکربارھا ؟!گرفته اند  ھم نتيجهمکان ديگری انتقال داده اند وازاين کار بهرا

با بی اط(عی قريب به محض از  ، درواقع دنکه مسئله را اينگونه مطرح مينماي انھائی .تکرار شده است 

بعلت  ، پايتختیتا کنون دراين کره خاکی . سخن ميگويند  واھی چنين تجربيات از،  رشورھای ديگک

کشورھای يعنی تمرکز وخاصه مشک,ت ک,ن شھری معاصر،  سخن ميگوئيم ان  مشک(ت مشخصی که از

 حال توسعه  در جھان در.  نشده است ، انتقال داده  مربوط به دھه ھای اخير است" که عمدتا توسعه نيافته

ضعف ، توسعه نيافتگی ناشی ازنھم  ا ، کهک(ن شھرھا مسائل ومعض(ت مشابه دارند  ءھمه" تقريبا

    - 9تينکای يدرامر: ک(ن شھرھاعبارتند ازاين  برخی از. نھاست ادر وکاستی ھای وسيع ساختاری

 28 قريب بهائوپائولو س ، است جمعيتمليون نفر 30بيش محدوده ک(نشھری ان دارای  که شھرمکزيکو

در و ژانيرودريو: ديگری مانند  پرمسئله ھایک(نشھر برانمليون ، بوئنوس ايرس درھمين حدودوع(وه 

 - درنيجريه ودراسيا  و9گوس قاھره –درافريقا .س درونزوئ(، ليما در پرووکاراکاکلمبيا در بوگوتا ، برزيل

بمبئی ، کلکته وبازھم شھرھای ديگری . ديگرء چين وچند  ک(ن شھر  مانيل ، جاکارتا ، شانگھای پکن

داکا در بنگال ، کراچی وراولپندی درپاکستان وتھران واستانبول عمده  ک(ن  درھند ، بانکوک در تايلند ،

به استثنای چين وھند . شھرھای جھان درحال توسعه اند که ھمگی با مشک(ت کم وبيش مشابه ای مواجه اند

 30تا 20نيافته پرجمعيت دراسيا نظيربنگال اغلب ک(ن شھرھای نامبرده بين سعهوبرخی ازکشورھای  تو

کم  وضع ھمه انھا . خود جای داده اند  پايتخت وده ک(ن شھریجمعيت کشورھايشان را در محد درصد

، اغلب انھا با  ھستند حاشيه نشينجمعيت شان  ازدرصد  40تا 20ھمه انھا  حدود . باھم مشابه است وبيش 

حمل ونقل  :ديگری نظير  حاد تمشک( با ، ھمگیمواجه اند  زيست محيطی ءنواع الودگی ھای شديدا

غيره مواجه اند بيکاری پنھان و اشتغال کاذب و بصورت، امنيت اجتماعی ، بيکاری وسيع شھری  وترافيک



در  امروزه ولی، شھر راميدادند انتقال  دپيشنھابرخی سابق براين ،  ھمپايتخت ھا  در برخی ازاين. 

  !را جدی نميگيرد  بی پايه ای ی ھای چنين پيشنھادسک ھيچکدام از اين شھرھا

رئيس جمھوری سادات تصميم به  دوره اوايلمصرازکشور در :بعنوان نمونه ای بسيار نزديک به ما       

محل اش  محدوده ک(ن شھری مليونی 16ايکه بيش نيمی ازجمعيت قاھره  .گرفتند  را ھرهانتقال قا

ء قاھره گی ميکنند ،ددرگورستان شھر زناھره ايکه بيش يک مليون نفرق. سکونتشا ن غير مجاز است 

 بحران مسکن در قاھره نوشته گونتر مايررجوع شود به مقاله ( با معض(ت بيشمار ديگر و متمرکز

   )ت ھمين ساي ؟ مشکل گشا ويا ات(ف امکانات  شھرھای جديد )2و1( "وھمچنين مقا9ت 

بنام  شھر جديدی قاھره کنونیاز کيلومتری بفاصلهء صداسکندريه ميان قاھره ودرحد وسط  در مصر ،      

با استقراض وام ھای مختلف وبکمک  ، که ميبايست پايتخت اداری سياسی کشور باشد مدينه السادات

  !!نده احتی ساخت،  صر راتوجه بفرمائيد پايتخت جديد م. شد  ساخته وطراحی مھندسين مشاورامريکائی ، 

پيش رفتند که در  تا انجا. ، پشت سر گزارده اند  يعنی مسئله نيشابور باشد يا سمنان ، اينجا باشد يا انجا را

تصويب واماده اب(غ  مصر مجلسکشور به اين شھرجديد ، در اداری وسياسیدستورانتقال امور 2007سال 

س ييه ،  رئغولی در اخرين روزھِای موعد اب( .زم داشت س جمھور را 9ياب(غيه فقط امضای رئ .شد

، باوجود شھر را ی انتقالجمھور مصر انرا غيرعملی و غيرمنطقی ومسئله ساز دانسته کليه مصوبه ھا

شھر مدينه السادات که برای  ! جويا شويد وازاقای مبارک  خوب ازمصريان ؟ چرا ! لغوکرد  ساخته شده ،

ترفند ھا پس از سی سال کمی بيش از واکنون با انواع يارانه ھا ، تشويق ھا  هشد ھزار نفر ساخته 500

مگر ساختن  !روی دست مانده خودمان ء جديد یشھرھابه شبيه " ھزار نفر ساکن دارد ، دقيقا 100

 تھرانباعث انتقال وسيع جمعيت از  وترفندھای مختلف ،، باھمه امتيازات  ء خارج ازتھرانشھرھای جديد

  شد ؟ن شھرھای جديد به اي

باتجربيات ديگران در خواھيم يافت انتقال پايتخت انھم برای  مستند واشنائیباکمی توجه  ، بنابراين      

ه در ھيچکدام از کشورھائی که بااين مسئله مواجه بود جمعيت ، معض(ت وتمرکز زيادفزونی  رھائی از

 اينت زيادی را با استقراض درنا  امکا،  انگارانه مطرح نبوده وانھائی که مانند مصريان ساده ، وھستند



! نيست  ازميان برداشتن مشک(ت چارهاينکار و متوجه شدند راه ھدر دادند اکنون به اشتباه خود پی برده 

در پی چنين پيشنھادھا ی   -در مصر -انھم در منطقه خودمان  انوقت ما با وجود اين تجربيات نا موفق ،

  !تيم ھس ومنسوخ شده واھی

ويا اوايل نيمه دوم قرن اغلب درنيمه اول که  درحال توسعه " دربرخی کشورھای عمدتا تغيير پايتخت       

، ھمگی  )البته به استثنای قزاقستان که تغيير پايتخت اش در سالھای اخير انجام شد ( گذشته انجام شدند

کافی است به  .  بوداين کشورھا  قلمروملی نسبت به کل دادن پايتختبد9يل امنيتی ومرکزيت بدون استثنا 

موقعيت استقرارشان درقلمروملی اين کشورھا رابطه با ی پايتخت ھای قديم اين کشورھا درموقعيت مکان

ل پايتخت ويا انتقا: شود به ج  ر(  ترکيه ، استراليا ، کانادا ، برزيل ، قزاقستان وغيره  .نمائيم توجه 

 ، ميپنداشتندانچنان که با انتقال پايتخت  ھم اين کشورھاحتی در  )ت ھمين سايدر. جستجوی راه حل 

(ت اخيرک(ن ھرچند که در ھيچکدام از اين کشورھا ، انتقال پايتخت بعلت مشک. راوره نشد ب انتظارات

 ءپايتخت ھای جديد در:  جالب اينجاست که ازاين گذشته ، .حال توسعه نبود شھرھای کشورھای در

مشک(ت ک(ن شھری  کمتر از پايتخت  انتقال پايتخت در انھا انجام شده ، کهای  ل توسعهحاکشورھای در

نسبت به  نکاراآ )خانه ھائی که شبانه شاخته ميشود ( نشينانفرضا درصد  ُکجه  ُکندو  .ھای سابق نيست 

ن ھای الونک نشي درصدويااينکه  .  ھم اکنون بيش ازھمين در صد در استامبول استکل جمعيت شھر

  ؟!نيست  ھم ديگرقابل مقايسه"وسائوپائولو واقعاو شھربرازيليا با درصد الونک نشين ھای ريودوژانير

 انتقال معض(ت ک(نشھری شان راه حل در يافته اند که سالھاست حال توسعه مسئوليندراکثرجوامع در    

انتقال :   ونتيجه گيری رسيده اند کهاغلب سالھاست به اين درک . اين قبيل نيست ، وپيشنھادھای انحرافی از

ء ديگری بع(وه مشک(ت گسترده  انھم به مکان ديگر ، حل نشده ،ھنوز که » مشکلی« جابجائی ، يعنی 

  .امد درپی خواھد  که

که مشک(ت پيش رو ھنوز برطرف نشده  يمباوضعيتی مواجه ادرتوسعه نيافتگی : ھمه ميدانند امروزه      

را بايد باان مواجه است ی که جامعه شھری موجود وضعبنابراين    !از راه ميرسند  مشک(ت ديگری، 



بايد قبل از اينکه مشک(ت جديد ازراه برسند مشک(ت پيش رو از ميان  ! نرا  آ» مکان«نه  . تغييرداد

  ؟!برداشته شده باشند 

 گرا عواقمشک(ت پيش رو بايد راه حلء  فعر برایدريافت که   ه ،فراتر رفت ظاھرمسئله ازميبايست ،      

 . مشک(ت پيش روحاصل ديگری ندارد ءفرافکنی وتشديد گستردهجابجائی جز .داشت  واساسی مشخص

 !متوجه شد  ب(خره اقای مبارک ھمکه را  سادهمسئله بسيار اينانتقال پايتخت  گانپيشنھاد دھندشايد

    !؟ھدف ديگری دارند اينکه درنيافته اند ؟ وياھنوز

. تھران است  درزمين لرزه  امکان وقوع: ھمواره مطرح ميگردد  بسيار قابل اھميت ديگر که ءمسئله     

نخست اينکه درشرايط کنونی : در رابطه با اين مسئله بسيار مھم وحياتی اشاره به چند نکته ضروری است 

 امکان پيشنھادشان بعلت خدا وکيلی،  .پايتخت را ميدھند  جای انتقالھرچند مسئله ساز ونابپيشنھاد ئی کهاانھ

مسئولين  – انھا: واقعيت اين استکه . صادقانه بامسئله روبروشويم  ،"لطفا !نبوده  در تھران زمين لرزه

مطالبات مردم ورفع اين مشک(ت  در تھران با مشک(ت زيادی مواجه اند و در پاسخگوئی به - امور

اين ازشردريافته اند راه ساده رھائی  بنابراين، ين است ؟ايا واقعيت غيراز ا . اورده اند کم"کام(و درمانده ،

خدابزرگ  بعد:  ميتوان گفت  ؟خوب بعد چه خواھد شد  !باشد  پايتخت انتقال  ميتواند ،" ، فع( بست بن

 از چاله به چاه  ،دھا اينگونه پيشنھا وندباوجود بزرگی وبسيار بزرگی خدااما  . بلی خدا بزرگ است. است 

ان اگر بادقت بيشتری به اظھار نظرھای مسئولين شھرداری تھران و ياانھائی گذشته از! است افتادن 

ل اانھا ھم مسئله انتق ، ميابيم کهدر با معض(ت پيش روی تھران مواجه اند ، توجه نمائيم ،" مستقيما

 بناھای تھران  - دوم. تجھيز ھمه جانبه تھران ميشوندراغيرعملی ونا بجا دانسته ، بتدريج معتقد به توسعه و

مکان ديگر ھم نميتوان مقاوم سازی در مقابل زمين  در،  ستند يزه مقاوم نردر مقابل زمين ل" اکثراھم اکنون 

 فرضی چون درمکان.  ميگيرد مقاوم سازی استدراولويت قرار"انچه واقعاپس  .لرزه را منتفی دانست 

خطر  بادر جھان مناطق شھری وياک(نشھرھای ديگری وجود دارند که  -سوم   .ساخت  ديگرھم بايد مقاوم

يا ک(ن در غرب امريکا  شھری لس انجلس و سانفرانسيسکو همنطق : از انجمله. مواجه اند  زمين لرزه 

که بيش    1923، انھم با سابقه زمين لرزه بسيار شديد در  مليون جمعيت 35از شھرتوکيوبا بيش 



ھم امکانات ساختن شھرجديد بمراتب بيش از کشور ماست ،  ،در اين دوکشور .  تلفات داشت  150000

،   ندستھبسيار سرمايه دار ومجھز تر از ما و قدر تر "حباب سازشان "ھم بسازبفروش ھای سازمان يافته و

يچکدام از اين  ک(ن ھا  ھاما با وجود ھمه اين .باشادی زيادی استقبال خواھند کرد  چنين فرصتیاز " وواقعا

  . بلکه راه منطقی را در مقاوم سازی يافتند . شھرھا  ، انتقال وجابجائی شھر را پی نگرفتند 

   

  انتقال پايتخت تشديد مشک,ت       

منافع اکثريت  نتيجه دردر تقابل کامل با روند توسعه و  اما چرا انتقال پايتخت  ، مسئله ساز وبزعم ما      

بخشھای ديگر اين سايت مسائل تھران وبطور کلی بخش شھری را ازجوانب  در ھمانگونه که ؟است جامعه 

تداوم : يا  وبخش شھری جامعه ما درشرايط کنونی درمرحله گذار.  مختلف مورد توجه قرارداده ايم

مرحله  ، توسعه نيافتگی  ازعتی شدن وگذارنص ،  تا تثبيت فضائی استقرارھا واکولوژی کار شھرنشينی

جدا ازبخش چنين شرايطی تھران وسرنوشت ان را نميتون راين دبنابر. بسيار ويژه ای را ميگذراند 

در  ءکليه روندھای در جريان در بخش شھری ءاقع نيروی محرکه وتھران در  .دانست  شھریء کشور

  .کشوراست  ءحال تکوين

   

  . ی ضعيف وتوسعه نيافتهھاسيستم وشيکه شھر      

مراحل  در جامعه ما ما اين روند ھا يعنی روند شھرنشينی ، صنعتی شدن وتوسعه يافتن  که ھمگیا     

انھم با ُکندی ، درھم برھمی وندانم کاریء غير قابل  - انندميگذر اختاری ويا ساختارگيری خودرتکوين سا

شبکه فضائی وسيستم جھات کيفی وکمی در گستره روابط وتاثير متقابل حوه استقرار فضائيشان ازن -تصور

  .شھرھا  تحقق مييابند 

سيستم شھرھا وشبکه  تاثير ويا ارتباط متقابل ويژگيھای ساختاری وضعيت توسعه نيافته ما ، بقای بعلت     

به ، تمرکز . رج (ان بگونه ايست که استقرارھا گرايش شديد به استقرار متمرکز فيزيکی فضائی 

با تمرکز فضائی   و يااستقرارشان پديده تمرکز درداشته وبا   )سايت ھمين . راھکارھای تعديل وکاھش ان 



  ، طرق سلبی ودستوریرا نميتوان از ُ ، ماست توسعهءاين مرحله از» ذاتی « اين پديده چون . مواجه اند  ،

  .بدلخواه سمت وسوی ديگری داد که در کشور انجام شده وميشود، " تخصيصی " وبابرنامه ريزی ھای

را ناکارامد ومزيد بر » متعارف« ء  امايش سرزمينچنين شرايطی طرحھای در :است که خاطربھمين 

يکی ازعلت ھای مھم  -ويژگيھای ساختاری اين مرحله ازتوسعه  - عدم توجه به اين پديده( . علت ميدانيم 

در تقابل  عه رای توسھمواره اھداف برنامه ھا ھاچون بی توجه ای به ان . توسعه ماست ھای ناکامی برنامه

مطلوب ومداوم مواجه ، با توسعه روز افزون راگ،  بنابر اين   ) .است با روند ھای در جريان قرار داده

يافته تعديل  رفته رفتهھم فرضی که حاصل ميشد ، پديده تمرکز ءتدريج ومتناسب با توسعهبه  ،بوديم 

چنين وضعيت فرضی ای  ، .  ميکردند غيرمتمرکزتر گرايش پيدا ھای  استقرارھای فضائی به استقرار

طبيعی استکه که بصورت ايجابی وگرايشی که حاصل تاثير متقابل سيستم شھرھای کشور برشبکه فضائی 

. در کشوردارد ستگی به ميزان توسعه واقعی چگونگی نتيجه تاثير متقابل مذکور ب. بود ، تحقق ميافت   ان

جمله تمرکز يعی ان تعديل مشک(ت مورد بحث ازحاصل طب ين صورتدرا ، تحقق يابد" اگر توسعه واقعا

" که عم( نبوده ويااينکه تحقق اش بسيار محدود باشد ، کاراما اگر در واقع توسعه ای در. خواھد بود

نقش تھران اخت(ل درايجادبه جابجائی ، که در واقع بصورت درانصورت اقدام . اينگونه بنظر ميرسد 

ت در سيستم وشبکه شھرھای کشور عمل ميکند ، ھمين توسعه محدود راھم بعنوان نيروی محرکه تحو9

  .خنثی نموده وبر مشک(ت جاری بشدت خواھد افزود 

تحو9ت :   "فرضا ، ازموارد موثر دراين پديده رافقط يکی اگرء تمرکزمسئلهبرای روشن شدن بھتر       

 مشخص " بد9يل کام( :ميبينيم  ،دھيم توجه قرارابی کاررامورد اشتغال و سازمان يدھه ھا اخيردرساختار

افزايش وسيع : بعنوان مثال  يابی توليد وکار، ازانجمله وسازماندراثرتحو9ت جاری در ساختار اشتغال 

درصد سابق  40افت تعداد کار گران درکل نيروی کاراز .توليد کارگاھی نسبت به توليد سازمان يافته تر 

،  افزايش درصد بيکاری پنھان) بھداد -نعمانی.ايران به کار وطبقه درشود  رج ( صد کنونی در 25به 

  در شرايط کنونی، :، وويژگيھای ديگر ان ، بوضوح در ميابيم کل نيروی کاراشتغال کاذب وخودگردان در

ھمين يک شاخص نشان . است شدن  حال تشديدتعديل در، بجای  در فضا استقرار متمرکزيا ومرکزروند ت



وما کما کان  ، توسعه انچنان که بايد تحقق نيافته، برخ(ف انچه ميپنداريم ھمانند قبل از انق(ب  ميدھد

انھم  وازجھت ديگر رشد اقتصادی)  فيزيکی " دتاباجرادر اوردن پروژه ھای عم( توسعه را با سازندگی 

  .يکی ميگيريم  ،! در امد نفت  در اثر افزايش

  

  سيستم شھرھای کشور) انتگراتيو( کننده يگانه عمدهءان نيروی محرکه نقش ک,ن شھر تھران بعنو   

که ھدف جستجوی راھکارھائی استکه  بتوان به کمک انھا . بارديگر بايد اين موضوع مھم را ياد اورشد  

دم ودر نتيجه توسعه رابايد پاسخگوئی به مطالبات مر ھدف بنابراين قبل از ھرچيز. توسعه راتحقق بجشيد 

بنابراين ،ھمه چيزبستگی دارد به اينکه  چه . ن برداشتن معض(ت وکاستی ھای وضع موجود  بدانيم ازميا

کنيم که وضع موجود مان را در جھت وضع موعود توسعه يافته تر مرحله به مرحله  راه حلھائی را پيشنھاد

  .ھدايت نمايد 

ايکه در کشور ما باھمهء محدود کننده اکنون اگرباکمی تامل به بعد فضائی توسعه ودر واقع توسعه      

 باھر درجريان توسعه :ميبينيم . توجه نمائيم  يا اينکه به واقع امکان تحقق دارد ،، ھای ان قابل تحقق است 

در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی  را انکننده ھای  ويژگيھای ساختاری ومشروط، تعبير وھر تحليلی که 

ی خمبتنی برتحليلی ساختاری تاري يمان ، وبرداشت ھاددرنظربگير، لوژيکی اکو ، سياسی وفيزيکی فضائی

ھا يا قطبھای ک(ن شھر،  ضوح مشاھده خواھد شد کهاين صورت بودر. از وضع موجود باشد  کيسنتت و

  .اصلی منطقه ای  وتھران بعنوان قطب ملی  ، در اين توسعه نقش يکتا واساسی دارند 

 پرسش پی دو، پاسخ  ويا مشی قابل دفاع دراين زمينه  را ميتوان درعيت محرز فوق کنون باتوجه به واقا   

  .درپی جستجونمود 

چه تعريف  قابل پذيرشی از نقش  درقالب برنامه ريزی فضائی و ياسازمان يابی فضا ،: نخست اينکه       

  ؟مورد بحث ميتوان ارائه داد 

ن شھرھای ما در شرايط کنونی  تا چه حد قابليت ايفای چنين دوم اينکه بفرض ارائه تعريف مذکور ، ک(   

  ؟نقشی رادارا ميباشند 



در واقع نقشی که باروندھای در  درمورد نخست شناسائی ء نقش ک(نشھرھا درروند توسعه جاری  ،      

د از نه نقشی که ھمواره قصد داريم بگونه ای دستوری وبخيال خو. جريان بجای تقابل در تعامل باشد 

تابع نيازھای ساختاری " مشخصا  برای انھا تعيين کنيم ،!" اصط(ح اھداف از پيش تعيين شده "طريق به 

چگونگی وضرورت چنين نقشی را در واقع  .فت وخيز مان خواھد بود روند توسعه پراُ  از اين مرحله

ھمانند اھدافی . ارگان وغيره ،  شورا امکانات واحوال روند توسعه جاری تعيين خواھد نمود، نه اين يا ان 

که ھم اکنون درسند چشم انداز بيست ساله تعيين شده  ، که بواقع  جز مشتی توھمات چيز ديگری نيست ، و 

  .راه بجائی نخواھد برد 

در چگونگی روابط متقابل ميان سيستم در حال  بنابراين باتوجه به روند توسعه در جريان و کنکاش    

که شبکه ايست عقب مانده وباکاستی  -با شبکه شھرھای کشور -موانع بسياربا کندی و ھمان -تکوين شھرھا

سمت " امکانات ونيروی محرکه 9زم جھت تحقق توسعه عمدتا" در خواھيم يافت که او9  –ھای بسيار 

 در بنابر اين نقش اساسی ومھمی که. فعاليت در ک(ن شھرھاست تداوم  ،وسويشان  به سوی استقرار

باھمه امکانات وکاستی ھايش پيش مياورد ونه توھمات  ، موجود شرايط در ، يط موجود ، تکرار ميکنمشرا

 ) انتگراسيون ( ن کرديگانه  "عمدتا ايند ،ممطرح مين"مرتبادست اندر کاران ومسئولين ما  که بی پايانی

سيونی  که ميبايست بکمک بدون چنين انتگرا.  خواھد بود  قلمرومنطقه ای اين ک(ن شھرھا نقاط شھری ء

در  پويائی ونيروی محرکه ک(ن شھر ھا خاصه ک(ن شھر تھران بوقوع بپيوندد ، تحقق توسعه 

  .سرابی بيش نخواھد بود کشور

قابليت ک(ن .  دوم اينکه بفرض نقشی که در اين مرحله ميبايد برای ک(ن شھرھايمان قائل باشيم     

از جھات اقتصادی ، اجتماعی،  شان ، قلمرو منطقه ایشھری در شھرھای ما برای ايفای نقش ک(ن 

واقعيت اين استکه ک(ن شھرھای ما از ان . بگونه اسف باری ضعيف وعقب مانده است  نھادی ،-سياسی

ند ر حال توسعه عقب مانده ودچار کاستی ھای بسيابا ک(ن شھرھای جھان درمقايسه ، حتی در جمله تھران

يک يک انھا را در نظر بگيريم وبا ک(ن شھرھای ) متروپليتان ( ت ک(ن شھری کافی است امکانا . 

ھای بابيش از يک ماشھر .کشورھای در حال توسعه مقايسه کنيم تا اسف باری وضعيتشان بھتر ھويدا شود 



ميليون جمعيت داريم ، درمقايسه باشھرھای کشورھای توسعه يافته گاه امکانات ساختاری وسھولت ھای 

. نگران کننده است  "اين وضع واقعا. ھزار نفری ھم کمتر است   50تا  40ی شان از شھر ھای شھر

حال توجه نمائيد با وجود . خواھد داد  به تمرکز پيش رو ھر زمان شتاب بيشتری  چون ادامه اين وضع 

مرکز ھمه ت، با تعجب بسيار در عوض  ما ءچنين وضعی وضعف شديد  استاتوت متروپليتان ک(ن شھرھای

با  ،منطقه متروپليتان شان دردستگاه اجرائی وبرنامه ريزی فضائی روی توسعه وبسط ک(ن شھرھا جانبه 

   !؟ .مواجه ايم  ، تھران ھم جامع وھم راھبردیبه اصط(ح  شھریطرح  اجرایپيشنھاد انتقال پايتخت و 
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