
   !باش خيال به ھمين : تخليه جمعيت تھران          

مطالعات گروه تحقيق «سالھا ست نخست در:  بخش ھای قبلی به اط�ع رساند يمدر ھمانگونه که        

مربوط به مسائل  مطالعات» شھرسازی وتوسعه«سايت کنون چھار پنج سالی است دروا» شھری ومنطقه 

اخبار  ، باع�قه وکنجکاوی محدود خود ادامه داده ، ضاعت نظریوب حد تواندررا جامعه شھری کشور

  .واط�عات مربوط به انرا پی ميگيريم 

ر اباز ک�ن شھرتھران ،، بويژه دررابطه با تمرکزدر اين زمينهاين روزھا در،  يدا که مطلعچنانکه      

مجمع ان توسط و تصويب ! " ت انتقال پايتخ"ءجنجالی ومبتنی برتوھمرپس ازخب"گرم شده ومرتبابسياربحث 

جمعيت تھران ، مھاجرت  ، کاھش تخليه ، سبک سازی: با عناوينی چون " ، مرتباتشخيص مصلحت 

ھرچه . مواجه ايم  انتقال ادارات وموسسات به خارج از تھران ب�خره اخبار ديگری از اين سنخ!  معکوس

سردرگمی ،  اپيش بميدھيم ، بيش ازقرارمورد توجه  ادھا راھنظرھا ، پيشنبيشتراين اخبار، اظھار

در اين سياست گزاری ھا  وپيشنھاد ھای مختلفی که  غير قابل تصوری ءو سطحی نگریضدونقيض گوئی 

اميال  کنکاش در شناسائی ويا اضافه نمائيم دراين بحث قصدمان البته بايد . مواجه ميشويم مطرح ميشوند ، 

چه ھدف سياسی پشت پرده . نيست  اظھارات وجود داشته باشند ،ی که ميتوانند در پس اين سياسی محتمل

ويا افشای ان نيستيم اين بحث در پی طرح مادر ، باشدداشته نوجود  وجودداشته باشد وچه  در اين زمينه ای

انھم  ، رايجو برداشتھا ھا سنجش اظھار نظر"بلکه قصدمان مشخصا . چون اط�عی ازان نداريم  .

  .واقع گرائی انھاست نتيجه سنجش درجه ودر ، ويا قابل تحقق بودنطقی منازمون  راستایدر

ھمه جلب بيش ازعبارتی که ، بيابيم  عنوانی برای بحث حاضر وشش نموديمکه کين دليل ھنگامی بھم      

که با  حال ازانجا ئی. بود " تخليه جمعيت تھران  : "دراخبارتکرارميشد ، عنوان " ومرتبا نظر ميکرد

واھی  "واقعاادعائی خواسته ويانظرما به که   " !تخليه جمعيت تھران  "يعنی: برخورد بااين عنوان  نخستين

برنامه ريزی ای ، حتی  یاقدامترفند و وبا ھيچ سياست ،وجه  چيبھيا اينکه تحقق انرا  .است ممکن غيرو

امايش سرزمين ی ھمچمن ھائريزی برنامه ريزمان که سخت شيفته برنامه   با پوزش از کارشناسانالبته 



ميبايت به عبارت قبلی   که بنظر ميرسيد ،وصف الحالی  تنھا عبارت بھمين سبب !  نميدانيم شدنی ھستند ، 

   .بود  ! " باش خيال بھمين"  :عبارت افزوده شود ، 

  ع�وه بروجودعلل مختلف، انيم ، شاھد اين زمينهبنظرما بحران ويا حتی بن بست نظری ايکه در     

قق بوده وھست ، ححال تبا انچه درمطرح شده ھا ، برنامه ھا وراھکارھا ی شه دربيگانگی غالب برداشتري

     .دارد

.      ميباشد  در پايتخت ويا شھرھای بزرگ ديگر» تمرکز « اين زمينه درپيش رو عمدهء مسئلهامروزه        

تمرکز جمعيت   -راه حل برای پديده مذکوراما ، واقعيتی که شاھد انيم اين استکه ، در عوض جستجوی 

دورافتادن وبيگانگی با واقعيت متاسفانه ، . باان ھستند  »مقابله«ھمه خواھان "فع�  -پايتخت وامکانات در

مبنی طرح چنين مقابله  ، شامل ميشود را که اکثريت قريب به اتفاق راھکارھا ، برداشتھا واظھار نظرھا

بر اين نکته اشتراک  که برداشت ھای جاری با وجود طيف گسترده شان ، اما ؟  بدين سببچرا . شده است 

عناصر تشکيل دھنده ويا نون مسئله اين استکه بايد قبل ازھرچيزاک .تداوم اين روند شد  نعيد مادارند که با

، يم ا ھم بکرات اين مھم را مطرح نموده" ھمانگونه که قب�. باز شناخت  مبنی ء برداشت ھای جاری را 

روندی را روند شھر نشينی متمرکزی که با ان مواجه ايم  : اين استکه،  برداشتی که بيشتر رواج يافته

چنين نتيجه اغلب تحليل وتبيين ھا  دربھمين سبب .  است بی راھه رفته ی به ئگوکه ، . ناخواسته دانسته 

     . ل اجتناب بود قاب چنين تمرکزی  ،  يا ان چنان ميشداين چنين  اگر کهميشود  یگير

امکانات شغلی ورفاھی در اکثر نقاط کشور برای روستائيان واھالی :  اگر قابل اجتناب بود "فرضا       

  .   شھرھای کوچک فراھم ميشد 

  .ازدھه ھای پيش مانع مھاجرت وتمرکز د ر شھرھای بزرگ شده بوديم  :قابل اجتناب بود اگر      

  .؟ شھرھای بزرگ ميشديم !مانع جذابيت  : اگرابل اجتناب بود ق      

برنامه مشخص " فرضا! انجام ميشد با برنامه وحساب کتاب  اين جابجائيھااغازاز: اگر قابل اجتناب بود      

  چيزميداشتيم ، تا ھمه " طرح امايش سرزمين .  " جمعيت وامکانات در کشورتدوين ميشد  برای جابجائی

   .   چنين وچنان ميشد:  وب�خره قابل اجتناب بود اگر  . استقرار ميافت" شده از پيش تعيين "مطابق طرحی   



  و ھاارزوی پيشنھادھا ، درواقع برداشتھا ، اين  ءوجه اشتراک ھمه: خواھيم يافت کمی دقت در بااکنون    

است ان که در جري تحقق اين روند ، بصورتی  از » اجتناب«.  ندنشد! که ھيچوقت سبز است ھائی» اگر«

 :م�حظه بفرمائيد  ! انوقت تکليف چيست ؟ ، باشد غير قابل اجتناب«جريان اما اگرروند در ! بوده است، 

درمرحله کنونی توسعه کشور، موضوع  - بويژه در تھرانغيرقابل اجتناب بودن تمرکزيعنی  – واقعيت اين

به بحث سايت اين در" مرتبا  -ری ک�نشھ تمرکزيعنی در رابطه با   –دراين زمينه  که ما  ستيااصلی 

  : حاصلانرا بصورت نتيجه ويا ميتوان مجموعه :استکه  جرياناتیبحث حاصل  تمرکزمورد.  گزارده ايم

بھمين سبب  .تعريف نمود   پيرامونی ءشاف اقتصاد مبتنی بربازار دريک وضعيت توسعه نيافتهنکا ندور

 کشافنا» ذاتی« چنين تمرکزی بوده ويا اينکهاب ناپذير اجتن کشاف مذکور، ندر اين مرحله از ا وقوع ان

ويژگيھائی که ژگيھای ساختاری متنوعی افزون بريشافی ونکچنين ادراثر .است مذکور ءمشروط" عمدتا

Rجه تاثير اين ويژگيھا بر ينت حاصل ويا . شکل ميگيرند  است ،انکشاف وبسط اقتصاد بازار حاصل " معمو

در  جمعيت وامکانات حله از توسعه بسر ميبرند ، تمرکرء معی که در اين مرسيستم وشبکه شھرھای جوا

محرز ، پرسشی که ب�فاصله مطرح  اکنون با وجود اين واقعيت . قلمرو ملی است  تجمع ھای شھریء

تقابل مورد بحث جزئی از    با چنين روندی  راه بجائی خواھد برد ؟» تقابل « ايا : ميگردد ، اين استکه 

ودر نتيجه سطحی نگری » توھم«يک " چنين تقابلی واقعا  حل است ويا خودمزيد برعلت خواھد شد ؟راه 

نوعی فرافکنی وسلب مسئوليت از خود تعبير نمود  در نھايت ، ويااينکه طرح مقابله به ان را نبايد  نيست ؟

با  پذيرش ھمراه   ، انھم یبجای اقدام در رفع تدريجی علل ساختاری شکل گيری چنين رونديعنی  ،  

زمينه را ، برای جستجوی راه حل يش قصوردر قصور طوRنی دستگاه اجرائی وپذيرش نا کار امدی ھا

اگر چاره واقعی جستجوی راه حل منطقی وقابل  . ممکن ودر تعامل کامل با روند ھای جاری  ، اماده نمود 

راھکارھای به  ن پنبه وارپس چرا پھلوا  ، جابجائی وانتقال مشکل حل نشده به مکانی ديگر دفاع است  ونه

: شھر ھای جديد دور ازشھر ساخته  شدند ، ھمه شاھديم که  ادامه ميدھيم ؟ بن بست رسيده وازمون شده را 

پس چه منافعی  باعث تدوام وتکرار احداث انھاست ؟ چرا چگونگی سياست ! اقدامی شکست خورده بود 

عين در" مرتبا   ؟ روی جوانب مختلف ان تامل نميکنيم ، ريم به بحث نميگزا" ھا را وسيعاگزاری 



حال حل شدن جلوه ميدھيم ؟ در حال معضل شدن را ،ودر روبگسترش ماندگی خود را موفق ومسائلدر

     وتا کی بايد به ان ادامه داد ؟   ؟چه ميتوان ناميد  رای چنين نحوه برخورد 

با روند مذکور را  تقابل مشکل وبن بست عمده دراين استکه موافق ومخالف  با سياست گزاری ھا    

؟  اما واقعيت روند ی است که درشرايط ! ھمگی وضع پيش امده را اجتناب پذير ميداننددر واقع ،  خواھانند

اجتناب  ، وندء متمرکزیچنين ر وضع موجود  ، تحقق ساختاری وويژگيھای ياتعکنونی ، وبا توجه به واق

ازسطح فراتر نميرود  ، مبتنی بر برداشت ھائی است که ، اجتناب پذير دانستن روند موجود. ناپذير است 

  .سوق داده ميشود توھمات واقدامات دستوری وسلبی وبه ھمين سبب به وادی 

قال کامل وياجزئی پايتخت در رابطه باانت،  در اين زمينه ھمواره شاھديم که ازتجربيات سايرکشورھا      

انھم با وجود اينکه اغلب اين اشارات حاصل اط�عات وشناخت کافی ازمسئله . گفته ميشود مطالبی  ، شان

پايتخت سياسی جدا  ، مالزی" اين يا ان کشور ، مث�: گفته ميشود  اغلب .د نمطرح ميشو" نيست ، اما مرتبا

بدون  البته ،  ؟!توانيم مرکز سياسی جداگانه ای داشته باشيم در نتيجه ماھم مي ، استگانه ای احداث نمود

!  جمعيت شھرکرج است جمعيت اش بفرض کمترازشھر کواR Rمپور،  پايتخت مالزی  ،  اينکه گفته شود

 «:  تحت عناوين ھمانگونه که در نوشته ھای قبلی  . طرح موارد نه چندان دقيق ديگر  و وب�خره مثال ھا

، ھيچ کدام مطرح نموديم  در ھمين سايت ، »بازھم انتقال پايتخت « و» ت يا جستجوی راه حلانتقال پايتخ

به سبب مشکل مشخصی که امروزه  در کشورھائی که پايتخت شان را انتقال دادند ، ازاين نقل وانتقالھا

  . نبوده است  ، تھران با ان مواجه اندک�ن شھرک�ن شھرھائی نظير وياھم قدوقواره 

  

  ک�ن شھرھای جھان در حال توسعه    

مشک�ت وتمرکزک�ن شھری  گسترشامروزه در سطح جوامع درحال توسعه باک�ن شھرھائی که      

درامريکای : بترتيب  ميزان جمعيت وبزرگی منطقه ک�ن شھری شان عبارتند از "  مواجه اند  مشخصا

بوئنوس ايرس در  ،  دربرزيل يو ِد ژانيرو و ر شھر مکزيکو پايتخت مکزيک ،  سائوپائولو  Rتين  ،

درافريقا ، ونزوئ� وبه نسبت کمتری کاراکاس در ،  ليما درپرو  ،   تين ، بوگوتا در کلمبياارژان



حال شکل ی دراسيا ع�وه بر ابر مجموعه ھای ک�ن شھردر. Rگوس درنيجريه مصر و ک�نشھرقاھره در

  : مانندگيری درچين وھند 

  شانگھای :شامل ک�نشھرھای  Yangtzeتسه وعه ک�ن شھری درمنطقه ء دلتای رود يانک ابرمجم      

Shanghai  ھانگزھو ،Hangzhou  نانجينگ ،Nanjing  نقاط شھری ميان انھا که  دارای جمعيتی

  .ميباشند ميليون نفر  90بالغ بر  

،   Guanzu گوانزو: ی شھرھا  شامل ک�ن  Pearlرل ِپ مجموعه ک�ن شھرھای دلتای رود      

  Macao، ماکائو   Jiangmen، جيانگمن       Hong kong، ھنگ گونگ    Dongguanدونگوان 

  . مليون نفر  50،  باجمعتی حدود 

 باجعيتی بيش از سی مليون نفرTianjin   تيانجين ،     Peking مجموعه ک�ن شھری کريدور پکن       

  .وتمرکز بسيار درحال شکل گيری اندجمعيت چند ده ميليونی با  که ومجموعه ھای ک�ن شھر ديگری

.  يا اينکه باروند مشابھی ، درکشورھند نيز چنين مجموعه ھای  ک�نشھری در حال شکل گيری ھستند       

           .    مليون جمعيت ، را ميتوان نام برد  50احمد اباد با بيش از  –از ان جمله  بعنوان مثال  ، کريدور بمبئی 

ليپين ، بانکوک در تايلند ، يمانيل در ف: ساير ک�نشھرھای پرجعيت اسيایء در حال توسعه عبا رتند از 

وبانسبت .  جاکارتا در اندونزی ، داکا وکراچی در بنگال وپاکستان ، تھران در ايران واستا نبول در ترکيه  

  . کمتری بغداد در عراق

  



  

  ميتوان مشاھده نمود   را  شانگھای را در يک دوره بيست ساله  گسترشوق صاوير فت در  بعنوان مثال 

   

ک�ن شھرھای جھان در حال توسعه ھستند که با وجود ويژگيھای مختلف " انچه مطرح گرديد مشخصا    

ھا با در صد افزايش جمعيتی ھمه ان . يکديگر است  مشابه " گاه کام� شان اما مشک�ت و معض�ت ، شان



،  مواجه اند است رھگاه تاسه چھاربرابر درصد افزايش جمعيت ک�نش، که  ر شان ھک�نشحاشيه  در زياد

در سالھای اخير  کثريت قريب به اتفاق اين ک�نشھرھادراافزايش جمعيت ک�نشھر شتاب  در حالی که انھم

دھک ھای کم در امد به اکثر اين ک�ن شھرھا ھمچون تھران با رانده شدن :  ويا اينکه . منفی شده است 

درصد جمعيت  50،  40وگاه تا 20بين ( ھمه انھا با درصد باRی الونک نشينی . حاشيه شھر مواجه اند 

ط ، ، الودگی محيوسيع ساختاری ھای  ھمه اين ک�ن شھرھا دارای کاستی . مواجه اند ) ک�ن شھر

جتماعی ھمچون بيکاری مشکل مسکن مشک�ت ا با وبھمين صورت. مشک�ت حمل ونقل ترافيک ميباشند 

  .مواجه اند نيز وغيره 

ک�ن شھرھائی که مطرح شدند در واقع اکثريت قريب :  باتوجه باانچه بصورت کلی به ان اشاره شد       

در ھيچکدام از اين  جوامع  ، : اما   . توسعه را شامل ميشوند  حالبه اتفاق تمام ک�ن شھرھای جھان در

بحث ھای بی پايه ای از اين جوامع درشرايط کنونی  ،  در ھيچکدام ! ھر مطرح نيست مسئله انتقال ش

، سبک سازی جمعيت ويا پيشنھادھای از اين سنخ تخليه شھر ھمچون مھاجرت معکوس ،

بااينکه پايتخت جديد مدينته السادات  با استقراض : مثال مشخص شھر قاھره است    .دردستورکارنيست 

باوجود  2007شک�ت بيشمار چنين انتقالی در سال مساخته شد  ، بدليل عملی نبودن و خارجی طی سه دھه

توسط مجلس مصر  ، بازھم انتقال قاھره به شھر نامبرده حتی بصورت جزئی منتفی شد   ان تصويب انتقال

    )ھمين سايت .ت�ف امکانات شا يا اگجديد مشکل ھای  به شھر، رج . ( 

شان بيش ازتھران ت جمعي ک�ن شھریء نام برده ھای ک�نشھرھاويا مجموعه ه اغلبواقعيت ديگر اينک     

وساير شھرھای بزرگ کشور که  تھران مشک�ت ومعض�ت  بيش از نيز بايد  ، مشک�تشان ودرنتيجه 

  . باشد  ميخوانيم !  امروزه ک�نشھرشان

فت امکانات  ما در مقايسه بايد گاغلب اين جوامع با وجود مشک�ت وسيع در ک�ن شھريشان ادر    

امکانات ک�نشھری : بدين صورت که ميتوان گفت  . امکانات ک�ن شھرھای ماست ک�نشھری شان بيش از

تھران وساير ک�ن شھرھای کشور ما محدود تر ويا به تبيين ديگر عقب مانده تر از ک�ن شھرجوامع در 

    !حال توسعه ايست از انھا نامبرده شد 



جستن راه حل ورفع علت ھای ساختاری  از طريق کمک   در اکثريت قريب به اتفاق اين ک�نشھرھا       

 سالھا. در دستور کار است   ،در تعامل بيشتر با روندھای جاری ءبه توسعه عمومی  ھدايت توسعه شھری

  .  د ست سطحی نگری ھائی ھمچون انتقال شھر وامثالھم  ديگرجائی در سياست گزاری ھا ندارن

کوشش بيشتر برای حفظ محيط  ھائی ھمچون توسعه پايدار شھری و ثحامروزه در اکثر اين جوامع ب   

ولی  . ھمچنين برنامه ريزی امايش سرزمين ونظاير ان مطرح ميباشدزيست وجلوگيری از الوده گی ھا، 

امايش سرزمين را بر نی مبتجابجائی ھا واستقرار ھا  ھمواره امکان نيل به توسعه پايدار وارايش فضائی

پايداری توسعه ويا استقرار ھای مبتنی بر  –مشروط به فراھم امدن شرايطی ميدانند که اھداف پيشگفته 

امايش سرزمين با روند ھای در جريان در تقابل نگيرند تا خود ھمانند  ، بعنوان مثال ، طرح ھا جامع 

  .برعلت نشوند  با ايجاد تقابل با رودھای جاری مزيددرکشورما شھری 

            

  مھدی کاظمی بيدھندی      1389ابان           

  


