
  2 –استراتژی ھدايت توسعه شھری       
  

بخش شھری  یويژگيھا ءبخش قبلی اين بحث مطرح گرديد ، جھت شناسائیمطالبی که در ادامهدر      

يبايد جوانب مختلف بخش م ، گرايشھای استقرار فضائی جمعيت وفعاليتھا دران با شنائیاپس وس ، جامعه

ساختاری  با توجه به تحو2ت ، فضائی –فيزيکیسياسی وصادی، اجتماعی ، اقت: ابعاد درشھری کشور

بخش قبلی م6حظه شد ، عقب ماندگی وتوسعه نيافتگی در .گيرد ، مورد توجه قرار اش روند تاريخیدر

ھای بعد از سالاما اين وضعيت در. کشوردردھه ھای گذشته بود  ءبخش شھری ءعمده ترين ويژگی شديد ،

ان اھميت بسياری خواھد تامل درخاصی ھمراه شد ،  که  یدگرگونی ھاتحو2ت وبا   32کودتای مرداد 

  .بعنوان مثال توجه به بن بست ھائی که رژيم گذشته با ان مواجه شد  .داشت 

  
 . فروپاشی رژيم گذشتهدر 32پس از مرداد  تاثيرتغييرو تحو�ت        

وپاشی ھای ان دوران ، ايا ميتوان علل فر با توجه بويژگيھای روند اقتصادی سياسی ويا سياست گزاری    

ه کمک سلطه گران خارجی سرکوب شد ب 32مرداد  28برتداوم مطالباتی که در » ع6وه «رژيم گذشته را 

اعمال شدند ؟   57تا   32ای ھائی دانست که از سالھنتيجه روند سياسی وياسياست گزاري، تا حد زيادی 

اجتماعی ، سياسی ای اقتصادی ،  وضعيتبعلت » "عمدتا«و يا فروپاشی رژيم گذشته را ھمچنين يعنی 

تعيين کننده ای ، پرسش مطرح شده دربحث حاضراھميت بسيار دانست که  در ان سالھا شکل گرفتند ؟ 

  دارد ، .بقسمی که دامن زدن به ان بسيار ضروری است 

  

 ازدخالت"فرضا. متنوعی ارائه شده  اظھارنظرھای مورد فروپاشی رژيم گذشته تا کنون تحليل ويادر        

  تصميمات تاگرفته  ه ھای برون مرزیتبليغات رساناز استفاده ازمذھب ، ءتا استفاد ه ويا سو گرفته خارجی

برای  ايران ازعدم امادگی جامعه ،تا وابستگی ان خودکامگی رژيم گذشته از .گواردا لوپ سران سلطه در

  محدود یھای ديگری که ھرکدام بنوبه خود ميتوانند مبين تاثيرلت يابيب6خره تحليل ھا وع ؟!مدرنيزاسيون 

برای که بايد ، نطورآ، نسبت دادن ھا  ولی درمجموع اين.  برعوامل وياعلل فوق دراين فروپاشی باشند

 -ربحث حاض رابطه بادران جمله از، متنوع پيش رو ھایپاسخ گوی پرسشاينکه بگونه ای شسته ورفته 



با ان مواجه بخش شھری جامعه  امروزه تحو2ت تغييرو ايناثرکه در در رابطه با معض6تی که پرسشھائی

،  ميبايد ، مجموعه سياست گزاری ھا"رفع اين نقيصه ، احتما2  جھت ،بنا براين . کافی نيستند -است 

 ،را ازنظر 32ء مرداد 28کودتای وبويژه سالھای پس از ، در گذشته وحال ، نھاآوروند تغيير وتحو2ت 

خاصه زوايه  ، بازدارنده ھاته ، عوامل مشروط کننده وھمينطوردست رف يا ازفرصت ھای پيش امده و

 –، سياسیدرابعاد اقتصادی ، اجتماعی تحقق توسعه ء واقعی ،تقابل در و يا وتقابل ان با منافع جمعی سازی

  . قرار داد  مورد توجه ،تر ومستدل مستندای  بگونه دوره تاريخی مذکورنھادی در

که م6حظه ميگردد ، شناخت ، ھمانطور انھاتکراریء  ذکر وتا حدیبا توجه به ويژگيھای بسيارمحرز     

  کنکاشیھره اغاز، بدون ھيچ شکی ميبايد نقطکه منجربه فروپاشی رژيم گذشته شدعوامل وشرايط عينی ای 

کور به پژوھش ھای وسيع تری نياز دارد ھرچند که شناسائی ومستند نمودن موارد مذ .باشد دراين زمينه 

    .  بسيار فرا تر از امکانت اين سايت است  که

  

  مرداد28سالھای پس از کودتای  ء توسعه درروند تحو�ت وچگونگی سياست گزاريھای    

ی روند ھای در جريان حد خصلت يابانھم در( زمينه ھای فروپاشی رژيم گذشته برای شناسائی بيشتر      

 شرايط يعنی ) .شناسائی نمود را تحو2ت بخش شھری ،درھا انتاثير بيشکم و تاحدی که بتوان ، ن سالھادرا

روند روبگسترش ناتوانی وناکارامدی ودرنھايت  ويا بعکس ، عمومی روند روبه افزايش مطالبات مردم

 28کودتای يروھا بعد ازری وتحو2ت وارايش نميبايد روند سياست گزا ، مطالبات فوق رژيم گذشته با تقابل

 يکگی وميزان تعييين کنندچون علل واقعی فروپاشی رژيم سابق . خصلت يابی نمود بيشتررا 32مرداد 

، محدوديت ھا  ءپيش گفته شناسائیه يعنی بدون بررسی ھمه جانبه دور.  ندچندان روشن نيست علت ھايک 

درسی سال بعد از " فرضا: يافت نميتوان در ،بفرض  .چندان ميسر نخواھد بود ،ونا کارامدی ھا بن بست

معض6ت اقتصادی ، ( رژيم گذشته معض6ت وعقب ماندگی ھای موجود در اغلب ، چرا : الف  انق6ب ،

  ! ، بھمان سبک وسياق سابق وبميزان بيشتری بازتوليد شدند ؟ ) نھادی وحتی فيزيکی  –اجتماعی ، سياسی 

در   زاويه سازی بامطا لبات مردم ، دوباره سالی پس ازان چنده جزب و تاحدودیبعد ازانق6ب  ،چرا : ب



درنتيجه ھمه  ،بتدريج به تقابل با ان رسيد انھم بگونه ای که .  ، اغاز شد رژيم سابق انند، ھممينه ھازاين 

 ؟  شد) البته با  ظاھری متفاوت ( ھای رژيم گذشته گزاري ھا درامورجاری شبيه به سياستست گزاريسيا

برنامه ريزی  ، مورد بحث مازمينه در ويا ک6ن کشور  اغلب برنامه ريزی ھا درزمينه توسعه" ضافر

 که قبل از  "ئی الگوھا" ايا واقعا. انق6ب شد قبل از کليشه ایء وتداوم ھمان روال والگوھایتکرار ، شھری

ب6خره برنامه ريزی  ، يزیبرنامه ر ايا يعنیبودند ؟   »اونيورسال« " انق6ب به بن بست رسيدند واقعا

در بعد ( اغلب مشک6ت ، نا کارامدی وبن بست ھا  ،چرا: ج     !؟ باشد  چه پيش ويا پس از انق6ب ! است

عدم مشارکت مردم در سياست :ودر بعد سياسی  . . .فقر و ، بيکاری ، گرانی: اقتصادی اجتماعی  نظير 

اکنون پرسشی که با تامل   ؟ شدت بيشتری ادامه يافتبا)  ھا  جه صاحب اختياری انيگزاری ھا ودر نت

 يا اوضاع در بيست وپنج سال پس ازکودتایا :ودقت بسيار ميتوان وحتی ميبايد مطرح نمود اين استکه 

 ؟بوده است نبسادگی امکان پذيرمعض6ت  ناشی ازان ،  چنبرهھائی ازبگونه ای رقم خورد که ر 32 مرداد

  ! شايد  نبود ؟  انھا چاره ای جز تداومب پس از انق6 حاليعنی به ھر

 انھم - عمومی شکل گيری اين معض6ت عرصهو محدود نکنيمبه کشورايران اگرتوجه مان را فقط     

البته بدون اينکه دچارکلی گوئيھای رايج  ،بدانيم کل جھان تحت سلطه  را –بگونه ای که با ان مواجه ايم 

  .بودند گروه عواملدوتيجه بطورعمده ن 32مردادوبرنامه ھای بعد از گزاری سياست: شويم ، ميتوان گفت 

  

کل جوامع واقع درحوزه نفوذ اش بويژه درمنطقه منافع غرب درتضمين  تداوم بهعواملی که  - نخست     

 مي6دی ببعد خاصه دررابطه با جنگ سرد وکشمکش 50دران سالھا دھه . ، مربوط ميگرديد   ميانه خاور

سلطه اش با جوامع  پيرامونی تحکيم مناسبات مبتنی بر هب ھمورا، برای غرانمربوط به ی ھای سياس

جھان بوقوع چنانکه ھم اکنون نيزعلی رقم تحو2ت وسيعی که در. ازاھميت به سزائی برخوردار بود 

ق سياست ھای گذشته اش را که مرده ريگ دوران استعمار است ، با ھمان ترفندھای ساب  پيوسته ، غرب

 ساختاریويا ويژگيھای شرايط نظير رحاشيه ،کشورھای دعواملی که به وضع موجود  –ب   !دنبال ميکند 

  .، مربوط ميشد  اقتصادی اجتماعی وسياسيشانتاريخیء 



شبه الگو (   یويا روالکشورشبه الگوبتدريج در 32مرداد  28کودتای سالھای بعد ازدررژيم گذشته از      

 شکل گرفت) ت الگوی مشخصی در نيامدند اين سياست گزاری ھا ھيچگاه بصور وعهِ ازاين جھت  که مجم

حوزه نفوذ غرب قرار جوامع توسعه نيافته ای که درء مد روزروال  -درعمل -کم وبيش  ان سالھادر که

 درامدی از "بعضا يا انھا ئی که ، متکی به اقليت مسلط برجامعه بودنداغلب دارای حکومت ھای  و هداشت

 بادررابطه و :ميشد که امونی تجويزچنين به جوامع پيرالگو اين .بود مواد اوليه داشتند ، حل صدورم

سياستی را پی گيرند که ھم  ، فشارھای سياسی دوران جنگ سردازسلطه گران ، پرھيز مداوم اورتمش

بويژه ايا2ت ن ، رژيم ھا محلی با خطر سقوط مواجه نشوند ، وھم منافع اقتصادی وژئوپوليتيکی سلطه گرا

رابطه با اين کشورھا بوده مواره دغدغه ونگرانی عمده غرب دراين دو ھدف ھ ،بنابر اين. متحده حفظ شود 

سرکوب  ھمه نيروھای ملی ومدعی 32مرداد  28کودتای پس از ، وبھمين خاطر، بدين ترتيب.  وھست

، دی دردوران نخست وزيری زاھ ،ورکشبمدت سه سال در 32ی کودتاھمانطور که ميدانيم پس از(  .شدند 

.)  سالھا با قدرت تمام اعمال ميشد سرکوب طی اين  .بودقراربر - حکومت نظامی – وضع فوق العاده امنيتی

ه گسترش را نميتوان مشک6ت رو بتنھا با سرکوبء وھم سلطه گران بخوبی ميدانستند  استبداد داخلیاما ھم 

وضعيت  ھا ھای حاکم براين کشوروھمه جانبه ، برای نظام زايشواقع مشک6ت روبه افچون در .کردمھار

مرداد  28سالھای بعد از ! حال تشديد شدن بود بدون وقفه در ، کهرا بوجود اورده بغرنج و2ع6جی 

 بخشھای زند گی اجتماعی ءودرھمه ، ھاناکامی ھا رادرھمه ی سياست گزاريبه افزايش مرتبا مشک6ت رو

اما اين راه . انديشه شود  ع6جیاين چاره ای نبود که بکمک ھم پيمانان خارجی راه بربنا. ھويدا ميکرد  ،

درحاشيه  کشورھای ءھمهی دربصورت نسخه عموم"ب تقريبا ھائی بود که غر، ھمان سياست گزاري چاره

 ، توسعهبه اصط6ح حفظ حکومت ھای دست نشانده واجرای برنامه ھا وسياست ھای  . ميگرفت بکار

اين  و امثالھم ، بين المللی ترتيب ھای مالی منطقه ای ويا ،تسھي6ت مالی بانک جھانی سايرقرضه و بکمک

 .اغلب امريکائی انجام ميشد  ءنھادھای خاص با برنامه ھا ومشاورت"معمو2، قرضه ھا درواقع و ، کمکھا

تقاضای )  امريکائی(ی بين الملل ءکمک کنندهنھاد از ، ھدفداده ميشد که کشورشرايط بگونه ای ترتيب 

و  دفُور ھای بنياد ، امريکائی دراين زمينه ھای برجسته ترين نھاد. ان را بنمايد تھيه برنامه توسعه ونظير



،  ميکردند سطح بين المللی کاردرمشاورينی که ھای مختلف واو .جی .بنياد فورد ھم ، ان. ند بود کارانگی

وھم با ارتباطات  ، قرار ميداد ومشاوره ای پوشش مالیرا زير ھدف خاصه مشاوران وکارشناسان کشور

 وزارت خارجه ، سيا وارگانھای وابسته به سازمان ملل ترتيب اين کمک رسانی ھا راياسی خود درونفوذ س

سپس گروه ھاروارد ، وبنياد فُورد تاسيس سازمان برنامه ابتھاج ازتيکه پس ازبه ھمان صور"فرضا .  ميداد

وبھمين . بودند  کردهھا اين کمک ھا رادريافت  چند سال قبل ازان پاکستانی ؛نمود  طلب راھنمائی وکمک

ترتيب  بدين. اندند ی مبی نصيب نم! اين راھنمائی و مشاوره ھای ذيقيمت ھای درحاشيه ازکشور نحو ساير

اع ايا2ت وزير دف( َمکناماراارام کردن جنگ ويتنام که ،  باھدف توسعه وبعنوان مثال ، ازبرنامه ريزی

، تا گرفته ارائه داد  ) پاسيفيِکُيشن  (آرام سازی  :انرا تحت عنوان  )متحده در دوران جنگ ويتنام 

ين برنامه ھای پنج ساله وھمچنای وابسته به امريکا ارائه ميشد کشورھدر ، کهسايربرنامه ھای توسعه 

ھمه بابرداشت باجرا در مياورد ، که سازمان برنامه ھای مربوط به توسعه ای استي، سايران توسعه در

     .واقع آرد يک کيسه بودندودر .  مشابھی تھيه ميشدند دارھدف سياسیونگرش 

جمع اضداد يا ملغمه  شبيه بهبيشترکه درعمل  شدند ، را شامل می ری ھائیسياست گزااين برنامه ھا،       

ملغمه مورد بحث سياست ھای . دند اتخاذ ميش روز به مقتضياتبودند ، که بنا ای ازسياست ھا ئی 

 ، وارداتی گزينيجاشدن مبتنی بر وروند صنعتی گوناگونی را ھمچون اص6حات ارضی ، انق6ب سفيد

تشکيل ان نظيروسياست گزاری ھای  طبقه متوسط سازی ،"  ايده "ھمچون وخيالپردازانه ای اھداف واھی

ھای  باصط6ح برنامه ،  ھمه ی اين سياست ھاسازمان دھنده  "اصلی وظاھرامحور بقسمی که. ميشدند 

 را کهان ساله وبعد پنجساله نخست ھفتھمين جاست که نقش سازمان برنامه وبرنامه ھای . توسعه بود 

ھائی که  ارزيابیچنانکه در .، ميتوان مورد تامل قرار داد  نداد درامدمھم اين جمع اضد  عناصربصورت 

اين . پيش مشخص ميشد بيش ازومسئله سازی شان ناکارامدی  م ميگرديد،انجاھربرنامه پنج ساله در پايان 

برنامه سرپرست اجرائی گروه مشاوران ھاروارد در (اچ مک  لئود . قول  تاساز وتحليل رااظھار نظر

از برنامه سوم به بعد بوده است  ، که مشاور ارشد برنامه ريزی ھای پنجساله   )ريزی در ايران ، نشر نی

اين تناقضھاو کاستی ھای " بدين معنی که مشاورين گروه ھاروارد در نقدھايشان  مرتبا .يکنيم ، مطرح م



نسخه ھای مشخصی تبعيت اکثر برنامه ھا که درواقع ازاز اينکه . سياسی را مطرح مينمودند ءبنيادی

    .خوشنود نبودند وبن بست انھا را حتمی ميدانستند  ،مينمايند

نگرش خاص برنامه ،  م6حظات سياسی شاندرپی اين برنامه ھا صرف نظرازناکامی وبن بست پی     

که ھمگی جاری باروندھای » تقابل«و مھمترازھمه شان بودن) الوکتيو( تخصيصی  و يا ھاناظر بران ريزی

   »سياسی «مشکل يعنی درواقع  .تھيه انھا بود لت عدم مشارکت مردم دربعشان نقش داشتند ، درعدم موفقيت

اين  . بود ، فنی ، کارشناسی ، مديريتی وامثالھممطرح ميگردد  غرض با به غلط ويا چنان که اغلب نه و

 گروه مشاورين ھارواردمطرح گرديد ، "ھمان گونه که قب6که ،  است درکمسئله تااين حد بوضوح قابل 

ياست برنامه ريزی ھا معمو2 به اتخاذ س. ره نموده اند ھا درنقد ھايشان به ان اشا، بار ھمھا برنامه  اين

ھمواره جمع را  . ندطرح مسئله ای که با مشارکت مردم مطرح شده باشد نبودھائی ميانجاميد که مبتنی بر

مبنای کارھمواره برداشت  يعنی. مشاورين ومسئولين اتخاذ تصميم ميشد دوده بسته حمدور زده ، ويا در

ما فرکار بعنوان دولتبتقليد از کليشه ھای وارداتی شان،   که ، بود ای وارداتی -نیوطتکنو بوروکراتيک 

مردم در اين ! مسئول تدوين برنامه ھا وتعيين راه کارھا ، بودند   ، ای همشاور ومشاور ارائه دھنده خدمات

 اين ويژه استوتاملی  قابل رويت در چنين وضعيتی مھم ترين مسئله ای که . ارندند سھمی "ماجرا عم6

که مھم ترين بل  ، محدود نمی شدخرد جمعی  به مبتنی عدم تصميم گيری ھا، به  مشکل  فقط  :استکه  مھم

يعنی با وجود  ما ويژه جامعه سياسی، اجتماعی ودرشرايط اقتصادی : اين بود کهعلت ناکارامدی ھا در

را ه را درھمه عرصه ھا برای  ، عدم مشارکت مردم درتصميم گيری ھا،  موجودويژگيھای ساختاری 

ودرکمين بوده  مسلطاقتصاد ما بختک وارايه سوداگری که ، بازھم بخاطرھمين ويژگيھای ساختاری برسرم

  انهسوداگرانباشت  به صورت فرصتی برای را برنامه وسياستیانھم بگونه ای که ھر. ميگذاردباز ،نشسته 

در اثر  ويا انچه،  ما سرمايه داری محلی ، مدھای نفتیابود که عليرقم دربھمين علت . د نمياوردر خود

اتکائی و  بسيار ضعيف شده،   در قرون گذشته وپذيرش عھدنامه ھای پيش گفته  شکست از پس ءسلطه

توليد نقش افرينی در -اقتصادی نه ازنظر در واقع ، اميخت وبازھمبخود نداشت ،  با بختک سوداگری در

 عملنقش افرينی وابتکارسازمان دادن به مطالبات مشخص طبقاتی اش ی وونه از نظر طبقات - اجتماعی 



بازتاب ھمين  .بلکه بجای ان سوداگری وفسادمالی ود2ل بازی را گسترش داد  . کردرامطرح ن موثری

  .مشاھده نمود  جامعه ، ءکلی کل نيروی کارشرايط طبقه کارگروبطور ميتوان بوضوح در وضعيت را

مطرح نمايد ، دچار نوعی  مطالباتش را »بخود ءقائم « قادرباشدطبقه ھم بدون اينکه  اينبدين صورت که  

  .شده است » ناپايدار« وبسياراستيصال وشرايط مشقت بار

ای بود که  ملغمه ، بصورت واقع معضل عمده ای که دراين دوران شکل گرفت،  پديده ويا دربنابراين     

وجه به ھائی ازان با تکه ر وضعيتی، .ده ان مطرح گرديد ازمشخصه ھای تعيين کننباختصاربرخی 

ودر اند وضعيتی که رژيم گذشته را به بن بست کش .چندان اسان نيست  ساختاری تاريخی اش  ويژگيھای

  . امد امل فروپاشی اش درويکی ازعمده ترين ععمل  بصورت 

قرضه  باميخواستند  اد فوردی اشوبني یروارد ھا ، یمرداد به بعد شاه ومشاوران وطن 28 یازکودتا  

مستقل ويا بدون مردم تصميم گيری کنند،  را بر پا کنند که یستميپول نفت س تزريق مداوم ھمدوبع یخارج

بود  شکل گرفته یچون ساختار  چرا نشد ؟ ! اما نشد تمدن بزرگشان برسند  یبه دروازه ھا وبدين ترتيب 

 یتمدن بزرگ به فروپاش ھای دروازه رسيدن به یجا به ، رات باپول نفگونه اش باند  اطرافيانکه شاه و

 یھايگ ژياز جھت و ) ینھاد - یاسيوس یاجتماع یاقتصاد(  انيجردر یروند ھا  . سوق دادند بزرگ

  . نداشتند یگريد حاصل وھنر، گسترش وبسط معضHت جز ، کهند شکل گرفت بگونه ایشان  یساختار

 موجود ساختار مادیزيربنای وپوشالی بود ، چون قادربه شکل دادن به  توخالی انھا حکومتیاقتداريعنی 

وضعيت ازانجائی که   .بود وضعيت در ھمه ی ابعاد فوق بدون حد اقل انسجام ودرناپايداری کامل.   ندنبود

،  شتاش ندا» فروپاشنده «  -بشد ت روبه رشد  -با عوامل کننده اش تناسبی » تثبيت « مجموعه عوامل  

: توسعه نيافتگی ما  ، ھمچونوضعيت توسعه نيافته در.  بودسونامی   حال شکل داد ن بيکاقع دردرو

 به خيزش ، ھا وسپس به تنگ امدن مردم است کهروند روبگسترش معضHت ، بيعدالتی  تشديدثرادر

مھمتر ھمه نشينی تشديد قطبی شدن جامعه و ازبيکاری ، گرانی ، حاشيه ازيک سو . ميانجامد  اجتماعی

مداوم دستگاه  وکم اوردنسوی ديگردرماندگی واز پيش روامدی وبن بست مزمن کل نظام اقتصادی ناکار

ھمه زمينه ھا حکومت به سوی که در استچنين وضعيتی در . ، وضعيت را به بن بست ميکشانداجرائی 



 شدن قدرت اول منطقه گ ، توھمدروازه ھای تمدن بزر ء رسيدن بهتوھم .د وداده ميش تکيه بر توھمات سوق

بکمک نخست استقراض خارجی که انھم ،  ھمين توھمات شروع کرد با 32مرداد رژيم سابق بعد از. والخ 

مکات سعی داشت ازطريق ارائه اسپس تزريغ بی وقفه دiرھای نفتی غرب بود  و  بخشی از نسخه تحميلی

ھاروارديون  بنياد فورد و مشاوره مستمر باکمک ،  نا پذيری را برپا نمايدوسيع به  اطرافيان خود ، دژتسخير

سالھای ميانی دھه از.  برنامه ھای  توسعه پنجساله وايجاد صنايع وسياست ھای درھم برھمی رااغازنمود

ساخت وساز  . وسيعی جريان داشت" ا بطورنسبتاخورشيدی فعاليت ھ 50سی وتا سالھای نخست دھه 

 سال پنجاه وپنج. چوب بست بنا را که برداشتند ، ترک ھا شروع شد گوئی  به انتھا رسيد ، وريخت پاش که 

ائی کامل به بن بست ونا کارھمه طرح ھا  وسياست گزاری ھا !  يم ئرا ميگو،  دوسال قبل از انقHب  ،

چون ھمه اش  چرا ؟ )  !!ديگری ! گزارشھای بازرسی شاھنشاھی ونه شاھد غريبه : شاھد . (رسيده بود 

، انھم بدون مشارکت مردم در سياست خارجی و دوستان نادان داخلی، مشاوران ی بود که برپايه توھم

رژيم گذشته ، تا اخرين روزھای سقوطش  متوجه اين !  نسخه پيچی کرده بودند  شانبراي گزاری ھا ،

کسب حقوق مدنی وسياسی شان  : "شخصاويا م ، ازادی خواھیمردم چاره ای جز: بزرگ نشد  که  واقعيت

اين بن بست صاحب چاره خروج از. ندارند  ، ھاتقيم در تصميم گيری وسياست گزاريويا مشارکت مس

مشکHت ومعضHت روبه  چونخواستند ، نمي ی انرا برای زيبائ مردم ازادی. اختياری کامل مردم بود 

انقHب  واقعدر.  شتندچيدن ان بساط را ندابستوه اورده بود ، چاره ای جز برھمه زمينه ھا انھا را افزايش در

اما چرا اين وضعيت باھمه ی تناقض ھايش بعد از انقHب ھم   ! استخوان بود به کارد رسيدن ازنوع 57

البته بدون مشارکت   ايا رھائی ازان وضعيتی که بدينسان شکل گرفته بود ، غيرممکن بود ؟تداوم يافت ؟  

   !بلی  حال تحقق است  ،رحال توسعه دردجوامع راکث، بشھادت تحوiتی که امروزه در ھمه جانبه مردم

معضلی است  بعد ازانق6ب،تداوم ان در" بل از انق6ب وعم6وضعيت ق :بدون تفسير بيشتر بايد گفت      

 علت سياسی"عمدتا معضل پيش رو. وامثالھم چاره نخواھد شد ! " راه چين" توھماتی نظير  با" واقعا که

تکرار روال  با2جباربه سياست گزاری ھا ھا ،ت ھمه جانبه جمع درسياست گزاريرک، يعنی بدون مشا دارد 

   ! ستھم اکنون شده اانچه  .  گذشته سوق داده ميشوند



ع6وه بر زاويه سازی با منافع جمع وتشديد تقابل با روند ھای در  چنين وضعيتیدر ، بدين ترتيب     

گسترش داده دراحفظ نموده ، فساد را خو یاره دست با2ھمو ھم بختک سوداگریجريان دراکثرزمينه ھا ، 

    .پنبه خواھد کرد  بنفع خود رشته ھا را ی ھمهچه بيشترھر ودرعمل ،

بحث حاضر  به تا انجا که را ی متنوع وضع موجوديھاحد امکان ويژگاين سايت در در بخشھای قبلی      

  انچه تا کنون مطرحاکنون با توجه به . نموديم  اجتماعی وسياسی مطرح، ابعاد اقتصادی در مربوط ميشد ،

در اين " ابرای ھدايت توسعه بخش شھری واتخاذ سياست ھای اگاھانه ای که واقع: شده ، ميتوان ادعا نمود 

يا راھبردی  که استراتژی و يک درخدمت توسعه کشور وپاسخگوئی به مطالبات جمع باشد ، تدوين مرحله

   .شور باشد، امری 2زم وبسيار ضروری است ناظر برتوسعهء بخش شھری ک

  

  اھداف استراتژی توسعه شھری با توجه به مرحله توسعه کنونی       

ھمخوان نمودن سياست گزاری  ، قبل از ھرچيز مھمترين ھدف ضروری ايکه چنين راھبردی پی ميگيرد  

  ساختاریء يق لحاظ ويژگيھایطراز -عرصه ، با واقعيات موجود ھا دراين نامه واقع طرحھا وبررھا ود

ابتدا تجدبد نظر بنا براين برای پی گيری وبراورده نمودن چنين ھدفی ، . است  بخش شھری - ابعاد مختلف

 پژوھش به بخشيدن وتداومميتواند با وسعت  اين راھبرد پويا. ھای رايج ضروری است اساسی دربرداشت

   . د زمينه نيل به اين ھدف را فراھم اور ، ھای 2زم

بدون توجه " معمو2 :است که  جامعه ما رايج وحتی غالب است ، اينکه امروزه در وروالی برداشت     

قابل دفاع ، نخست، بدون پژوھش مستدل " فرضا  !ميکنيم به جوانب مختلف وضع موجود ، نتيجه گيری 

 ، نموده مشابه ان ارزيابیو" بی رويه"، "  ناھنجار" بصورت  وضع موجود را ، وازمون شده  ھمه جانبه،

  برداشت ھای رايج ھنگاميکه بعنوان مثال ، با پديدهدر" فرضا .ن اقدام را تجويز مينمائيم آاين يا  سپس

وارزوھای نشدنی  ت، توھماجستجوی علل واقعی ان  و بدون علت يابی : مواجه ايم  در ک6ن شھرتمرکز

انتقال پايتخت " ،" تخليه جمعيتی" ، "مھاجرت معکوس "، " تمرکز زدائی:" ، ھمچون   وگاه من در اوردی

.  نخواھند شد عملی  گاهھيچ قابل تحقق اند کهغيرانقدر ھرچند اين پيشنھادھا  .را پيش ميکشيم  وامثالھم" 



 در جھت به اجرادر اوردنشان، ، ی دستوریاتخاذ برخی سياست ھابدون شک به  ن انھا دمطرح نمو اما

وات6ف فرصت  علت شدنحاصل ونتيجه ای که داشته مزيد برتاکنون تنھا  ائی کهھسياست. می انجامد 

 .   است  بودهمحدود جامعه   وامکانات

اين مرحله » ذاتی« ھنگامی که گرايش به تمرکز ک6ن شھر،درتمرکز ، گرايش بهمورد مشخص در      

ھمان گونه که  امعه شھری است  ،ازتوسعه و معلول  بقای عقب ماندگی ساختاری درھمه ِ ابعاد زندگی ج

 بهبا اقدامات دستوری از اين سنخ  کهاين ساده انديشی محض نخواھد بود ايا بارھا مطرح نموده ايم ، 

بودن اين پديده يعنی اينکه » ذاتی« ! نمائيم وباصط6ح تمرکز زدائی   !؟بنشينيم رفع ويا تعديل تمرکزانتظار

وھم جمعيت وفعاليت ھای بخش شھری جامعه ما به چنين  ، است معلول شرايط حاکم برجامعه شھری ھم

 ؟  ميبايد به واھيات متوسل شد يشیبرای رفع ويا تعديل چنين معلول وگرا ايا اکنون. د ندار» نياز« شی يگرا

مورد  تديل ويا رفع علت مشک6عت بدون ھيچ شک وترديدی ، بنابراين ، ؟ويا اينکه در پی رفع علت بود

 رفع ويا تعديل مذکورقق يابد حت" به ھرميزانی که توسعه واقعا. رو تحقق توسعه است و2غير گ بحث، در

نظير پيشنھادھای کذائی که  ریھيچ ترفند وميان بُ  ،ھيچ راه چاره ديگر. قق خواھد شد ھم بھمان نسبت مح

  .را نميتوان ونبايد متصور بود  مطرح ميشوند ،" مرتبا

  

 . بخش شھری و وضع موجود اين بخش استراتژی ھدايت توسعه    

تغيرات    شبکه وسيستم شھرھا ،  :  موضوعاتی ھمچوندر ازان جمله اين سايت دربخشھای پيشين   

ريخت شناسی ء  ک6ن شھرھای ايران ،تعديل وکاھش ان ، ھکارھایوراھا، تمرکز ساختاری شبکه شھر

مطرح شده اند ، در حد امکان " گری که قب6دي  موضوعاتب6خره  ، وايران شھرنشينی در) مورفولوژی(

ھا به روشنی بررسي.  کشور در ابعاد مختلف پرداخته شدبه بررسی چگونگی وضع موجودء بخش شھری 

جھات مختلف اقتصادی ، شھرھای کشوراز  شبکه ھری ويا سيستم وبخش ش : مبين اين واقعيت بودند که

، با کاستی ھا ودرواقع توسعه نيافتگی ھای  يزيکی ھمف اناتکھت امججه از ياجتماعی ، سياسی ودر نت

ھنگاميکه  ،اما. ھمگان به ان واقف اند  و ، ھا برکسی پوشيده نيستوجود اين کاستی  .است مواجه بسيار



بوجود اورنده انھا  ءبدون توجه کافی به علل واقعی ھاب6فاصله نظر" معمو2 ھا مطرح ميگردنداين کاستی 

  ذاتی اين ھمانگونه که بکرات مطرح نمود ه ايم ، اينکه اين ويژگيھا، ن وپذيرش يعنی درنظر داشت -

 نتيجهدر. ند ميشو ھا رفع اين کاستی خواھان - وسياسی جامعه است   توسعه اقتصادی، اجتماعیمرحله از

ل بر مشک نقاط مختلف فراھم شود ،در -فيزيکی ورفاھی" معمو2 انھم-که اگرامکانات پنداشته ميشود چنين

" يا اينکه فرضا سته شوند ،اصلی برج لبجای اينکه عل" يا سھوا" بنابراين ، عمدا . طرف خواھد شد 

 ھاارايش فضائی استقرار،  نتيجهجمعيت وفعاليت ھا ودر ور،کش» توسعهء« دراين مرحله از : بپذيريم که

وھمات جور ت ،دناست نميباشحال تحقق ھم اکنون در ازانچهدرقلمرو ملی قادر به استقرار توزيع شده تر

تی يتخليه جمع" ، " ارزوی پولپوت گونه مھاجرت معکوس"، "انتقال پايتخت ": واجور ونشدنی ھمچون 

 شرايطی ، نتيجهدر ! ديگررا کنار خواھيم گزارد  وبسياری از سياستھای مسئله ساز ومشکل افرين" شھر

" جھت رفع موانع عمدتااحمايت افکارعمومی درب ، البته  تا اقدامات بعدی  را ميتوان بوجود اورد ،

 به طرح توھمات جورواجور  وسياست گزاری ھاسياسیء توسعه اقتصادی اجتماعی سوق داده شوند ، 

  .دنچنانکه رايج است ، سوق داده نشونھايت دنباله روی ازالگوھای کليشه ای ، ودر

  ادامه در بخش سوم       

  اظمی بيدھندیمھدی  ک       1389خرداد        

  


