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  مقــــــــدمه       

ا ومشک�ت ومعض�ت بخش م :مانند .  مطرح نمودديگری نيزراميتوان بصورفوق موضوع البته        

 توانی ناو ما .يم باان مواجه ا اين زمينهپايان ناپذيری که در وناکارامديھای وناکامی ما،  شھری

  . . .ما و ،  پاسخگوئی به مطالبات برھم انباشت شده  جامعه شھریرد

.  استفراوان وروبه افزايشی مواجه بامشک�ت جامعه  ءبخش شھری : واقعيت مسلم اين استکه       

 اعی ، سياسی ، محيطبرابربا کل معض�تء اقتصادی ، اجتم، اگرک�ت وکاستی ھای مورد بحث مش

 . تشکيل ميدھداما بدون شک بخش اعظم انرا  ، ست نباشدروبرو ط کنونی با انشرايی که جامعه درزيست

جھت تعديل ويا رفع  کهوتوجه ای  اھميت ، کاستی ھای پيش رو مشک�ت و وانبوه اين واقعيتمقابل در

جزئی مسائل  برخی ،ھا گونه ای است که گوئی اين معض�ت وکاستي بهکاستی ھای ان مبذول ميشود ، 

ھمانگونه که  -بخش شھری کشور ءموجود کاستی ھای روياروئی باجھت  ، اما درعوض !د وفرعی ان

داشتن رب واقعاين زمينه ، ويادروقابل دفاع درکارسازھای  اره انديشیوچ ضروری جای اقداماتب -شاھديم 

 ،صرف مدام وامکانات کشور انرژیبخش اعظم ، وپاسخ گوئی به مطالبات مردم راه توسعه  موانع سد

معض�ت ونارسائی ھای با وجود گذشته ازان .  ميگرددتی بی پايان نعمحيدر جدالھایوسياسی  منازعات

ده وميشود نه تنھا انچه جھت چاره جوئی انجام شاست ، پيش رو –بخش شھری  –اين بخش عظيمی که در

 -ری وضع موجود ويژگيھای ساختا -مشخصمبتنی برطرح مسئله ء  "نياورده بلکه چون اکثرانتيجه ای ببار

بدون اينکه کمکی برای رفع معض�ت  :  که حاصلش وضع ضوابطی بوده و حد اکثررفته به بيراھه  نبوده 

    .  ستاافزوده  موجود مشک�ت ومعض�تبر" مرتبا ،  عمل مزيد برعلت شده د ، درنباش

  موجود وضعيتمختلف  جوانب،  اين سايت ءپيشينای نقدھ ادامه با ،بحث سعی خواھد شداين در       

  .باجزئيات بيشتری به بحث گزارده شود بخش شھری 



سياست گزاری و برنامه ريزی :  بکرات مطرح نموديم  اين سايتدر بخشھای قبلیھمانگونه که در     

 امدهمطرح شده ويا به اجرا در توسعه شھریھدايت  رابطه بارد ذشتهسال گ ھفتاد شصتکه بويژه در ھائی

ھا ميتوان ان"Hااحتمکه  ھائیبرداشت.  اندبوده  وھمه جانبه واقع گرانه چندان ی ھابرداشترمبتنی ب"اغالب ، اند

ی ديگر، ازسوو ، ما ومشاورين جامعه کارشناسیبر تکنوکراتيک وارداتیديدگاه تاثير اصلحازيک سو،  را

اقتصادی ،  ھایروند ساختاری يھایژگوي خاصه ، وضع موجود جوانب مختلف کافیء شناختبه توجه  عدم

  . دانست،  جرياندر اجتماعی ، سياسی

 بازھم بنظر ولی ، ميه امطرح نمود، دراين سايت ، مطالب متنوعی را تاکنون زمينه اين ھرچند در     

وجود ی که دراين زمينه ئناشناخته ھا ، مقدورتاحتی ال . ادامه داد به اين بحث  پيشبيش ازميبايد  ميرسد

  :ائيم چنين نتيجه گيری نم يمميتواناغازبحث  برایو کلیبطور"مقدمتا لذا .شوند  ناسائیشبيشتر ، دارند

اين بحث در بويژه - به ابعاد مختلف وضع موجود کشور کافی عدم توجهبعلت رواج ايده ھای کليشه ای و

مينه زدر گوئیھا بوده است ، سياست گزاريخود به سبب عدم مشارکت مردم در اين ھم که – بخش شھری

تامل وتوجه ای  ءلزوم  -انچه به مقوله برنامه ريزی شھری مربوط ميشود يا –توسعه شھری  »ھدايت«

کاران دست اندر اصلی ھدف وطرح مسئله درسطح افکارعمومی ، پژوھشھای مداوم، مبتنی برھمه جانبه 

ژوھشھای مورد بحث ت انجام پر، که ضرو سياسی -ء اجتماعیيااينکه ھنوزبه مرحله ای ازتوسعه ،بوده ن

مسجل باشد ، " برای دست اندر کاران  کام�ولزوم مشارکت فعال شھروندان در کليه سياست گزاری ھا، 

بدين سبب درعمل تامل ھمه جانبه وعلت يابی قابل دفاع ، درمورد شکل گيری پديده " احتماH  !نرسيده ايم 

فنی و کارشناسی پنداشتن اين مقوله ، بجای : ان ع�وه بر! ھای مورد بحث ، چندان ضروری تلقی نشده اند 

بقای عقب ماندگی درزمينه ھای که اين نقيصه را ھم بايد از ويژگيھای  –اجتماعی و سياسی دانستن ان 

 - ه عرصه مطالبات اجتماعیمانع ورود اين مقوHت ب زيادی تاحد" مزيد برعلت شده عم� -دانست مختلف 

  .است  گرديدهدم سياسی مر

اينکه اميدی باشد ، بيش از صورتی که مطرح گرديد هب وضعيت مورد بحث تا ھنگاميکه ، روشن است     

باشيم ، شاھد تشديد مشک�ت ومزيد برعلت ھا داشته  رارفع ودستکم تعديل مشک�ت يا و گره ایبه گشودن 



حد درضعيت جوانب کمتر مطرح شده اين و شد سعی خواھددربحث حاضر .در اين زمينه خواھيم بود 

شش خواھد شد برای پرسشھای متنوعی که دراين وک . د نامکان وبضاعت نظری شناسائی وبرجسته گرد

" مرتبابا وجود اينکه  چرا :پرسشھا ئی چون .  ارائه شودزمينه قابل طرح اند پاسخ ھای قابل پذيرشی 

ھرگونه ، بوده  بعاد مختلفا با پيچيدهی ئاھپديده شھری  معض�تو که شھرميشود اين واقعيت تاکيد بر

نھادی ،  -ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سياسی  "تواما داشتنميبايد ، با درنظر پديده ھا اينتوجه وتامل در

عمل اغلب به اما در،  گرددانجام  ان ، انھم مبتی بر تائيد جمعی ءفضائی وساير ابعاد مربوطه -فيزيکی

  یتبيين ھا هب، پژوھشھای مستمربرپايه اين پديده ھا به  توجه و تامل بجای .نميگردد عمل  ميشودانچه تاکيد 

 اکتفا ، سياست گزاری ھا ی سلبی ودستوریسپس  ووارداتی  ھایازالگوکليشه  نوعی "سطحی ، ونھايتا

   ؟د ميشو

  اند ،به بيراھه رفته "شد ه  نا کارامد بوده وعم� کنون انجامکه دراين زمينه تا  ھائیاريسياست گزگرا       

تصميم مشارکت مردم درکمک گرفتن ازعمومی وبه افکارصادقانه  ورجوعاساسی بدون تجديد نظر چرا  

   ؟ يابندادامه مي ، با جزئی تغييرات سطحی ،ھمان روال به بن بست رسيده سابق  ، بازھم ،گيری ھا 

      Hازيک  ماندگی ، ودر نتيجه  عقب را بحسابء انھمهايا بايد   چرا با چنين وضعيتی مواجه ايم ؟"اصو

  دانست ؟ شھری هبرجامع ودرعمل سلطه بختک وارسوداگری -وسوی ديگر انناشی از سطحی نگریسو

ران چرا درحاليکه اھل پژوھش وصاحب نظ چنين وضعيتی دخيل اند ؟  تداومی درديگراھداف سياسی  ايا

 امروزه : وبعنوان مثال د ، بفرضمشک�ت جامعه شھری ما مواجه انکشورھائی که با مشک�تی نظير

بست  نين وضعيت ھائی به بنچعمل در ودربرنامه ريزی استراتژيک شھری را مسئله ساز ومشکل افرين 

معرفی " علمی "اخرين دست اورد  بعنوان -برنامه ريزی استراتژيک شھری را  – ما انرا  ،ميدانند رسيده 

    ؟!ميکنيم 

شھرھای جديد بدون توجه به ويژگيھای مشروط کننده بخش شھری کشور  :ر يا اينکه بعنوان نمونه ديگ     

سپس با اينکه ازانھا استقبال . ساخته ميشوند بيگانه با ويژگيھای مذکورمبتنی برھمان برداشت ھای بازھم و

حمايت مانع برم� شدن ترفند و با انواع  ، اما  قابل م�حظه ای نمی شود ودرواقع روی دست ميمانند



را ساختن شھرھای جديد ديگر بازھم به ھمان روال ناموفق ، !  يمميشو ئیھا ست چنين سياست گزاریشک

جز اينکه منافع  ؟  چرا. درواقع به ھدردادن امکانات محدود جامعه ، ادامه داده ميشود و ، پی گرفته 

  خاصی باخط دادن واعمال نفوذ جريان را به نفع خود سمت وسو ميدھند ؟

    ؟ بصورت جمع اضدادند"وعم� پرتناقض  سطحی ،  اين زمينه اغلباست گزاری ھادرسي چرا    

سنوات ی مربوط به احداث شھرھای جديد دراگربا کمی تامل ودقت برسياست گزاری ھا: بعنوان مثال 

پايه ان احداث برداشت عمده ای که اين شھرھا بر مروری داشته باشيم ، بوضوح مشخص است کهاخير

 تصميم بهھمان اغاز ازبھمين سبب   . ه استبودشھرھای بزرگ ! " حدِ "گسترش بيش ازانعت ازممشدند ، 

به  ءجاذب ی جديدتا اين شھرھا .، گرفتند  ی بزرگشھرھا ازوجدا مکانھای با فاصله ھا درشھراين احداث 

ی موھوماوردی ودراصط�حی من  "سرريز "البته  (.  باشند  شھرھای بزرگجمعيت  "ءسرريز"اصط�ح 

ھيچ شھربزرگی با مسئله واقعيت نداشته وجامعه شھری مادراست که بھيج وجه درشرايط کنونی ما 

بلکه  . مواجه نيست که در واقع بنوعی وارونه جلوه دادن واقعيت است ، "سرريزجمعيت "موھومی بنام 

ان زندگی ميکرده  در شھری که محل سکنی وکم درامد ازب�جباراقشاربه حاشيه راندن  دفع و ، انچه ھست

   ) .بوده است  ، ا ند

اما چرا روی دست  .ھنگامی نمايان شد که اين شھرھا روی دست ماندنددر سياست گزاری ھا تناقض     

ی تقاضای تضعيف شده ودرنتيجه رانده پاسخگوازاين نظرشھراصلی فاصله داشتند وبا "اوHماندند ؟ چون 

بعد چه خوب ، ! کار نبود سرريزجمعيت در" ھمين دليل روشن ، اصوHه ب" ثانيا. شده ازشھراصلی نبودند 

اثرنيازھائی که شرايط در ،، ھمانگونه که شاھديم ، خاصه دراين اواخراين مخمصه برای رھائی از  شد ؟

 وھمچنين فرصت طلبی منافعی که اين وضع را بوجود اوردند ،  اشتباه تصميم اوليه ، عينی پيش اورد

تقويت  کاران ومسئولينی که ارتباط مستقيم بااين وضعيت داشتند ، خواھاندست اندر شد ، برم�بتدريج 

 ضنق" ک�يعنی،   ؟! شدند ، بود مانع گسترش انھا باشندوند اين شھرھا باشھرھائی که قرارپيو يا ارتباط 

 که  . کاراست هخوب اگر پيوند وانتگراسيون با شھر اصلی چار !  داف واھی اوليهھا وکنارگزاردن غرض 

يا  ؟ شد پافشاری ک�ن شھرازجديد دوراحداث شھربر، اغازپس چرا در .چنين است "درشرايط کنونی واقعا



 ضرورت انتگراسيون ،  راه حلواگراحداث نشد ؟ ھرشک�نبصورت تداوم گسترش شھرجديد چرا اينکه 

بادرنظرداشتن  –وضع موجود رد: بنابراين . اصلی است با شھر یشھر واقع در منطقه ک�ننقاط شھری 

 "احداث " وبعدا ھاشھربرای ک�نايجاد حريم ايا پيشنھاد ھائی چون  - مرحله توسعه ای که در ان قرار داريم

شکل دادن به  زج، ديگری  نتيجهد ناين قبيل ميتواناز مسئله ساز ومشکل افرينیو پيشنھادھای  "باغ شھر

   باشند ؟ اشتهد ، تناقضات موجودبروافزودن  جمع اضداد

در رابطه با سياست گزاری  اری راپرسش ھای بسياين زمينه ميتوان ھمانگونه که م�حظه ميگردد در     

به ارائه قادر ومشاورين شان در شرايط کنونی دست اندرکاران پرسشھائی که  .ھای جاری مطرح نمود 

  !در مورد انھا نخواھند بود  قانع کننده  ای و پاسخ مشخص

  ويژگيھا وشرايط حاکم بران ،  جھات مختلف مورد توجه قرارداده نابراين Hزم است اين مقوله را ازب .   

  . قراردھيمشناسائی  ، بطور مداوم مورد بررسی و  را دروضع موجود 

  

  ما ءبرنامه ريزی شھری سياسی - سيمای اجتماعی       

شکل ومحتوای  دارای –ما  شھری ءبرنامه ريزی -مورد بحث حاضرودربطور کلی برنامه ريزی   

کشورھائی است که ازانھا تقلييد ميشود ، به برنامه ريزی شھری دراگرچه ظاھران شبيه .  شده است خاصی

ونه گسترده ای اين زمينه بگمطالبات اجتماعی که درولی شرايط ، امکانات ، محدوديت ھا ، پاسخگوئی به 

�احش بين شرايط موجود برای اما با وجود تفاوت ف .د رحال وھوای خاص خودرا دا"مطرح است ، کام

، دراين زمينه کليشه ميکنيم  الگوھای انھارا" ما وکشورھای غربی که اکثرابرنامه ريزی شھری درکشور

چناکه در کشورما رايج ان اگر: جوانب اين مسئله را روشن نمايد مھم ميتواند بسياری ازکته  به يک نتوجه 

انگونه ، کارشناسی وحتی  را مقوله ای فنی» برنامه ريزی شھری«انراپذيرفته اند ، وگوئی ھمگان  ، شده

دراين صورت برداشت تکنوکراتيک وارداتی را ، انھم بصورت بدانيم " علمی" برخی مطرح مينمايند  که

نگرش تکنوکراتيک وارداتی شھری مبتنی بر ھنگامی که برنامه ريزی !دربست پذيرفته ايم  ،دست دوم 

پيشاپيش  يعنی .خواھد رسيد بنظرومسئله شناخته شده ،  معما حل شده ،به ظاھراينصورت شد ، در ذيرفتهپ



بودن اين يا ان جريان ، فقدان ضابطه و  "بی رويه"  شھر ، "حدِ "از  بزرگی بيش" ميپذيريم که مسئله فرضا

بيعی است که ضرورت طرح ، طبا چنين پذيرشی  .است  در اين زمينه علت ھمهء معض�ت،  يامانند ان

 دراين مرحله خاص ازتوسعه کشور -مسئله مبتنی برخصلت يابی ابعاد مختلف وضع موجودء بخش شھری 

اين خواھد  شاھديم ،" که فع�انچن ھم تکيه ک�ممان در چنين وضعيتی ، نتيجهدر. منتفی ميگردد عمل در -

غربی رايج است ، اين ياان کشوردر الگوئی که شبيه" برنامه ريزی مث� "علم"بايد مبتنی برکار شد که 

ھمانگونه که بدون اکثريت قريب به اتفاق در ، که نداد راحال اگر چنين کليشه ای نتيجه Hزمه ! انجام شود 

 تکنوکرات ناظرينکه انچنان، ريز يا برنامه:  ازدوحال خارج نيست ، نتيجه ندادهاغلب  ، اغراق شاھديم

 برخیويا  گروه اپور که یئاظھارنظرھانظير ( ،نکرده ھمه جوانب الگوی کليشه شده رارعايت  ، ميگويند

بھانه  به و يا اينکه)  مينمايند مطرح  اغلب نی تھرانودررابطه با طرح جامع کن ، خودی ھای از کارشناس

متوسل  ،والخ  ، نبود فرھنگ مربوطه گوناگونضعف مديريت ، عدم امادگی ھای : ھای رايج ديگر مانند 

   ! ميشويم

، بطورعام ودراين بحث  ، بنابراين درچنين وضعيتی توجه به جوانب اجتماعی وسياسی برنامه ريزی       

  .خواھد بود ، حائزاھميت بسيارمقوله مورد بحث ريزی شھری  برنامه

 به وضعيت واقع توجهدر ، تماعی سياسی برنامه ريزی شھریاج وشرايط توجه به جوانبھدف از      

. ه اند جبا ان موا عرصهين ادر عوامل تاثير گزار وتعيين کننده ،سياسی است که  ، اجتماعی ، اقتصادی

  .شکل ومحتوای سياست گزاری ھا را تعيين مينمايد   ، بھرحالشرايطی که دست اخر

چنين مطرح  کاظمی .  م از" بخش دوم  –نشينی وشھرسازی در ايران شھر "بحثدر"قب�مسئله اين      

دھيم ،  وجه قراراما قبل ازاينکه برنامه ريزی وطرحريزی ھای رايج در کشور را مورد ت    : " . . . .گرديده است 

     . رابررسی مينمائيم  گروھھای ذينفع در اينگونه برنامه ريزی ھا را مورد توجه قرار داده  ،  ارتباط انھا با يکديگر

ذينفع ھای مستقيم ويا غير   -برنامه ريزی شھری  " عمدتا  -ھای فضائی   ، موضوع اين بحث  در امور برنامه ريزی         

مسئولين اجرائی  ، کارشناسان ومشاورين برنامه ريز     جامعه شھری  ،:  مستقيم را ميتوان چنين  از يکديگر تفکيک نمود 

گرايش   ھای شھری تسلط داشته  ،بازار ساخت وسازقيمی که بصورت  سرمايه گزار ، درعمل بر وبEخره ذينفع ھای مست

  !   ھای  نھائی وواقعی انرا تعيين ميکنند  



        Eبنا نداريم  ويژگيھای ھرکدام  را مطرح نمائيم ،  " در رابطه با چگونگی ذينفع ھا و يا دست اندرکاران پيش گفته  ، فع

برنامه   درمقوله" که اکثرا(وت با جوامع سرمايه داری مرکزیء مسلط  متفا: فقط انچه را ميخواھيم برجسته کنيم اين استکه 

) البته تابه امروز( اجتماعی شان اين گروه ھا  منافع وخواستگا ھای )  شھری ازانھا تقليد ميکنيم  ريزی خاصه برنامه ريزیء

در . ست ر امتداد ومکمل  يکديگر ، بوده اد»  " نسبتا« به سبب امکان  بھره برداری  نابرابراز تقسيم بندی بين المللی  کار 

يگانه ويا اينکه ، کم وبيش از عمل ، نسبت بيکديگر بدر" اين گروه ھا غالبا  - خاصه در شرايط کنونی -حاليکه ، در جامعه ما

يان انچه مشاورين ، کارشناسان وحتی دانشگاھ" فرضا . ھای  سياسی شان ، در تعارضند  انتظارات اجتماعی وبرداشت نظر

در اين زمينه ھا مطرح ميکنند  ، بيشتر نظريات وايده ھای وارداتی است وربط چندانی با واقعيت  ، يا  فشاری که در شرايط 

بھمين سبب مردم  نه از کار انھا سردر مياورند و نه .  کنونی  بر توانائی وامکانات محدود اکثريت جامعه وارد ميشود ،  ندارد 

)  ترافيک( مسکن   ، حمل ونقل شھری : مشخصی چون " کEت شھریء کامE اکثريت  مردم با مش.  ند اعتنا ئی  به انھا دار

مشاورين وکارشناسان در عوض بر جسته نمودن اين کاستی  ھا  . مواجه اند   زيکی ، في -و کاستی ھای وسيع ساختاری 

گسترش «ھدايت  ،  بEخره ارائه  شيوه ھائی  از ومطالبه انچه در ايجاد وفراھم شد نش  سالھای متمادی قصور شده است

خودرا .  ر ، به رفع سريع انھا بيانجامد  که در عوض افزايش موانع ، در راه ازميان برداشتن کاستی ھای مذکو» شھری 

وبدين ترتيب  .  شھردانش پايه ، ھوشمند  ويا ايجاد باغ شھر در حريم تھران ومانند ان ميکنند : سرگرم  ايده ھای واھی نظير 

البته با يد به اين مھم اشاره نمود که ، بسياری از .  ( فرصتھای ھمواره محدود جامعه را بيش از پيش  ازدست  ميدھند 

. کارشناسان محترم ما اعم ازمشاورويا دانشگاھی  ، مرتبا بيگانگی برنامه ريزی ھا ی جاری با منافع جمعی را گوشزد ميکنند 

ھمينطور رابطه  مسئولين اجرائی  با  اکثريت جامعه . )  انتقاد ھای انھا جای تقدير وتشکربسيار دارد  ياداوری و" که واقعا

بنابر اين ، طبيعی استکه .   شھری ازيک سو ومشاورين وبرنامه ريزان ازسوی ديگر  انچنان در تداوم ومکمل يکديگر نيست 

سود ) که حاصل اش سياست گزاری ھای پرتناقض ودستوری است ( از تفرق بقيه   - سوداگران ساختمانی  -گروه چھارم  

  ". برده با تشديد  سوداگری يکه تاز معرکه  شوند  

 کارشنابه سبب ارتباط ضعيف : مEحظه خواھد شد  ، بحث فوق را ادامه دھيمحال ھنگامی که کنکاش در     

فقدان پژوھشھای ھمه  به بيانی ديگر يا، مردم  شخص ت واقعی ومامطالببا ، مشاورين ودانشگاھيان  سان 

ايده و يا جای خالی انرا الگو پيشاپيش ، ،رصد نشده مطالبات مردم در اين زمينه بگونه ای عينی  ، جانبه 

  برزيلیشھرسازوصاحب نظر ،  ماريکاتو :الگو وايده ھائی که . د گرفت نخواھ وارداتی کليشه ای ھای

 که  »وارداتی یا ھ ايده مکانھای خارج از «ووضع موجود شھری را  » ايده ھای خارج از مکان «را ھاان

hيک سو برنامه ريزی شھری ھمواره چون ازچنين وضعيتی دراين بنابر . مينامد ، ارائه ميشوند" معمو



 ند بعنوان مطالبات اجتماعی اقشارانچه ميتوا ويا ، بعنوان مقوله ای فنی معرفی شده  ، حقوق شھروندان

چون ازسوی ديگر. د نبرای مطرح شدن نمياب مجالیخواست شود ، دراين زمينه  در  عه شھریجام  مختلف

اين صورت ، در  بدست نياورده اند ھنوز نان که بايدچفرصت مشارکت در تصميم گيری ھا را انمردم 

Eيه ھای مختلف  ، ھممطالبات مردم " عمh بھمين. مطرح نميشود جامعه شھری ،  به صورت مطالبات 

 نظرھا نمايند ، بيشتر اظھاراظھارنظر ھا زمينه اينمردم فرصتی ميابند که دربفرض  که ھنگامی ،  سبب

ويا عناوينی مشابه  "بنظر من " : نظر شخصی بصورت "انھم معموh که . نظريات رايج استتکرار يشان

  .ندارد  ، زمينهاين بامطالبات اجتماعی شان ، در چندانیربط " معموh انچه . ان ابراز ميشود 

  

  . راه اند اثر ادامه اين روال در و عواقبی که در رو دورنمای پيش       

بيگانگی اين  نظرداشتندر" ومشخصاسياست گزاری دربخش شھری کشور ءبا توجه به وضع موجود      

نان ميتوان پاسخگوئی به مطالبات مردم دراين زمينه ، با اطمي ، يعنیگزاری ھا بانيازھای واقعی  سياست

به پايان  کارخود  ، که تاکنون به بيراھه رفته اند ، سياست گزاری ھااين روال کنونی  رفته رفته   :گفت 

توان رفع ويا حداقل نفس افتاده اند ، در بخش شھری کشور ازبرنامه ريزی ھای کنونی  .ميشوند نزديک 

نتيجه کت مردم  ، در سياست گزاری ھاودردير يازود ضرورت  مشار. وندارند  را نداشته  تعديل مشکEت

در اين زمينه از يک سو ،  شان ن پاسخگوئی به مطالبات  ويا براورده شدن حقوق اجتماعی اردادرمحور ق

دراين عرصه  ،  ی مداوم پژوھشھا وانجام  -توسعه دراين مرحله از - کل بخش شھری کشور يکی ديدن 

       .خواھد شد  ر، اجتناب ناپذي شھری کشور اگاھانه بخش »ھدايت«برای  سوی ديگر ، از

 یبيان بهيا و  شھریجامعه  ءبويژه در شرايط کنونی : انچه در تاکيد بران اصرار داريم اين استکه اما       

تعامل کامل باروند  شھری  –فضائی ء برنامه ريزیاگر در ، ان قرارداريمديگر مرحله توسعه ايکه در

نھم با مشارکت  ا،  نی در واقع پاسخگوئی به  مطالبات برھم انباشته شده مردم يع ،توسعه وضروريات ان 

 -ھدايت توسعه دربخش شھری کشور  -در زمينه مشخص موردبحث  ، سياست گزاری ھا در انھاھمه جانبه 



بروال کنونی بيش ازاينکه  حاصل سياست گزاری ھا  : ، بااطمينان ميتوان گفت محور وھدف اصلی نباشد

  . يافتد نخواھشدنشان تداوم  د ،  مزيد برعلت نرفع ويا حداقل تعديل مشکلی در اين زمينه باش شان

برمشارکت مردم وانجام پژوھشھای مداوم وطرح ان برای افکار  کيدتا: اين است که  ديگر نکته مھم      

    .، تعبير نموددروز است مُ  برداشتی روشنفکرانه ، خواسته ای ايد اليستی که بقولیرا نبايد بصورت  عمومی 

اگر جز اين  کشور،اجتماعی ، سياسی  باتوجه به ويژگيھای ساختاری وضع موجود اقتصادی ،" بلکه حقيقتا

يعنی  اگرمردم  وارد روند تصميم گيری نشوند ، در شرايط کنونی . باشد ، انتظار ھيچ توفيقی رانبايد داشت 

 ، بفرض  )ازانجمله اتکای کامل به صادرات نفت وگاز (ما جامعه و  با توجه بويژگيھای ساختاری ء اقتصاد

 ،عرصه ساخت وسازھای شھری در ، ويکه تازی انھا  سرمايه ھای سوداگرسلطه بختک وارامکان مھار

  . بھيج وجه ميسر نخواھد شد 

م ، غرض ازمشارکت مرد: اينکه . البته دراين مورد ياداوری يک نکته بسيارمھم ضروری است       

چنانکه  دربحث ھای  پيشين در اين سايت نيز مطرح نموديم ، نظرسنجی ويا نظرخواھی از مردم  که 

مشارکت عملی   بلکه ؛نميباشد  ، خيل نشان دادن مردم در تصميم گيری ھا عنوان ميشود ھمواره بعنوان د

شارکتی که ھمراه با پژوھشھای بدون چنين م. که بران تاکيد ميشود  وسازمان يافته مردم در اين زمينه است 

انتظار رفع ويا تعديل مشکEت " اصوh ،ھمه جانبه وعرضه مستمر ان به افکار عمومی ميبايد انجام شود 

   . توسعه شھری در حد ارزوی دست نيافتنی باقی خواھد ماند »ھدايت اگاھانه«پيش رو و

بتوان : ھنوز شرايطی  بوجود نيامده که  ، ما وضعيت کنونی جامعهدر گرديد ،که مEحظه ھمان گونه     

لين اجرائی مسئو ، کارشناسان و مشاورين  ، جامعه شھری: يعنی  برنامه ريزی شھری درعوامل ذينفع 

امور ساخت وساز را بگونه ای سازنده وھمراه وھمسو با روند ھدايت توسعه بخش ودست اندر کاران در

بتدريج موجب  ھمکاریتا اينکه حداقل نتيجه اين   . واداشت، به ھمکاری شھری کشور بامحوريت پيش گفته

    . گردد ھای مربوطه  کاستی عتعديل مشکEت ورف

  اشکار سياست گزاری ھای جاری» تقابل  «ناشی از" ه با ادامه روال کنونی درراه اند عمدتااما عواقبی ک    

ن عواقب را در بخشھای پيشين اين سايت چگونگی اي .ختاری وضع موجود ميباشند با روندھا وويژگيھای سا



ساختاری روندھای  بی توجه ای به ويژگيھای طبيعی نتيجه،  بحث تقابل مورد. بکرات مورد بحث قرداده ايم 

  اکنون بايد ديد چرا ناديده گرفتن  ويژگيھای مورد بحث بصورت امری عادی وبنوعی طبيعی.درجريان است 

ناسی ما ، اعم از مشاورين ودانشگاھيان ، درشرايط کنونی فاقد تئوری جامعه کارش: چون  . است در امده

ونظريه پردازی ھائی که ، ميبايست مبتنی بر پژوھش وخصلت يابی روند ھای در جريان  ارائه شوند ، 

از مرحله اين وضع موجود بخش شھری وشھرنشينی درمورد ارائه  نظريه درتحقيقات و فقدان  . ميباشند

ھای در  روند موجب رواج سطحی نگری واغلب وارونه ديدن ماھيت پديده ھا و جامعه ،  تغييروتحوhت

تقابلی که  با ،اقبت چنين روالی ع. د  گردميالگوھای وارداتی به کليشه نمودن جريان  ودر نتيجه  توسل  

شھری در ايران  چرا ؟ چون از ھمان سالھائی که برنامه ريزی .به بيراھه رفتن است " بوجود مياورد نھايتا

دراغاز کار بجای طرح مسئله پيش رو وخصلت يابی روند ھای  مطرح شد سالھای دھه چھل خورشيدی ،

ازجمله تحرک    -  حال تغيير وتحولدر ءگيری وبطور کلی خصلت يابی روند شھر نشينی درحال شکل

 ھدايت « ء مشخص ھدفوسپس   -ھا وغيره استقرارسترش و شدت گرفتن گرايش به تمرکزدرحال گ جمعتی 

نمودند  تعيينجلوگيری از گسترش شھر  ،   بيش نه کم ونه ء گذاررا ، ن مرحلهيدر ا »بخش شھری  ء توسعه

ری به وھمين که جھت انجام چنين ام.   برای کليشه الگوی وارداتی فراھم شد  را زمينه بود که وبدين سان . 

جز بيراھه رفتن نميتوانست داشته  ای نتيجه" ، قطعا منمائييشه کلرا ھاوالگوی ان ممشاور خارجی متوسل شوي

     . تا ثريا ميرود ديوار کج  معمار کج د خشت اول چون نھ: در واقع بايد گفت  !  باشد 

برنامه ريزی شھری ما بوضوح در : بنابراين وبا اين اوصاف ،  در يک نتيجه گيری کلی ميتوان گفت     

بصورت ھادی سازمان يابی فضا ، راھنما وھدايت کننده تغيير وتحوhت بخش  :   شرايطی نيست که بتواند

در اين  پاسخگوئی به مطالبات  انباشت شده مردم –شھری با محوريت پاسخگوئی به حقوق اجتماعی مردم 

 از  ژهيبسيار و ءيات اين مرحلهرھدايت سازمان يابی فضا با ضروء  ويا به تبيينی ديگر ھمراھی  – زمينه

    .ھد کارسازی را ارائه د و  راھکارھای موثر ، مقبول ،، قابل دفاع  ،کشور وند توسعهر

   

   1390مھدی کاظمی بيدھندی    خرداد          


