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     -.دیجد یليطرح تفص یاجرا یشھر تھران بابت تبعات منف یھشدار شورا    

ھای فوق بحث و جر وشاھد خبرھا  ، طرح تفضيلی تھرانرونمائی  پس از: مانگونه که شاھديم ھ

 ، اھداف طرح جامع» تقابل  «نتيجه  اين وضعيت ، نموديمکرات به ان اشاره ه ب ھمانطورکه ؟ چرا . ھستيم

که سياست  -اين مرحله از توسعه  ھم در نآ   -، ويژگيھای ساختاری آنوضع موجود بخش شھری کشور با

    . بوده است ، دنميکن  مشروط را ، سطحی بخش و ھر در  ، برنامه ريزی گزاری و

که کسانی  :يا بايدآ  ؟ ھا شروع شد کشمکش  اگر اما و مده ميدان آح تفصيلی بطرينکه ا ھمچرا     

 مسئول غيررا  ھستند طرح مذکوراھداف  از برخی تدريجی گزاردن کنار نھايت در و خواھان تجديد نظر

   ؟ را ندارند نآمربوط به  امور وسازی شھراز چندانی "تخصصی"  شناختنھا آ: گفت يا اينکه ؟ خواند



کارشناس  ، که رخیميبينيم متاسفانه ب ، مطرح شده زمينه ندر ايھائی که  نظر توجه به اظھار با   

 به و همقابل اين تغييرات ايستادگی نمودبايد در :ميگويند. را دارند ھانظر، ھمين ميشوند معرفیھم 

 ، خوانند میان تھر "  گسترش بی رويه "ويا " حدبيش از" نچه را که آ گسترشاز، مانع صورت ممکن رھ

مشکل  وبودن  علت مزيد بر، ميدان نيامده به ھنوز مذکور ھم بدون توجه به اين که طرح نآ . گرديد

زتمجيدھای برخی مسئولين از طرح اصرف نظرالبته ( . شدن است اشکارحال در متنوع اش فرينی ھایآ

 راطرح مذکور يا اينکه ؟ !نميدھدمسکن را افزايش  بھایتفصيلی تھران طرح  :معتقدند که که فرضاً مذکور 

  ) . . . .و !است مشک$ت تھران رافع ھمۀ :گويند می يا !مطرح مينمايند" علمی " اخرين دست اورد  بعنوان

توجه ای به کم  بادرشرايط کنونی  :بيجا گفته ايم که :آيای ئتوجه به چنين برداشتھا بااکنون      

مواجه  نآ جھت ھدايت تحوlت جاری بخش شھری کشورر د وضع موجود اھميت پژوھشھای ھمه جانبۀ

         ؟ ھستيم

 -اجتماعی، روند ھای اقتصادی که بااند طرح تفصيلی ارائه شده براساس اھدافی تھيه شده      

 بخش شھری جامعه در کنونی ءفضائی –فيزيکی  با وضعيت حتی، جرياندر، نھادی –سياسی ، جمعيتی

 طرح مذکور: بدين علت که؟ ميايدچه علت چنين تقابلی بوجود ه ب اصوlً  ؟ چرا. دنگير می قرار »تقابل«

ھای ويژگي لحاظ ھمۀمبتنی برطرح مسئله ای نه  الگوی کليشه ای و براساس، ششدن مطرح غازآ از

 ھای پايه اشھدف طرح جامع جديد :چون . است ارائه شدهوضع موجود  در ھای تاثيرگزار روند ساختاری

 ھای سياسی وتأثير اخت$ف  از يعنی صرف نظر !ندارد بست رسيده قبلی جامع به بنح رطبا  ھيچ تفاوتی

 حساب تسويهيا  ، اخت$ف دولت با شھرداریجمله  نآ از. دارد جريانجامعه  که امروزه در ھای رقابت

 وردن ھرآاجرا دره ب صورت اخت$ل دره ميتواند ب نھاآتيجه ن سو يک از ایتا اندازه  که ،ھای مشابه

ميزان  عملکرد وقضاوت  ارزيابی وموجب سردرگمی در  بظاھرحداقل سوی ديگر ازو  طرحی باشد

 يا از انق$ب و پيش از از ، جامع مورد بحثطرح  :بايد پذيرفتن ع$وه بر آ. شودبھم مدی طرح کارآ

  !استوضع را داشته  کارش ھمين غازآ

چند دھه  پس از، lخرهاب: که اين است، طرح نمودبايد م اساسی که می اکنون پرسش بسيار      

 که بر یاھداف، اش دستوریھای ومسئله سازبودن ھدف گيري برعلت بويژه مزيدطرح مذکور، ادامه ناموفق 

 گزاردن تدريجی اھداف مذکور کنار، وضع موجود مل دربا تأ دباين واقعاً . نداھمه ابعاد افزوده  مشک$ت در

مرغ يک ، يا اينکه واقعاً ؟ بوداين زمينه  در قابل دفاع کاری اصولی و درپی راه؟ اددقرار کاررا در دستور 

  ! ؟بن بست رفت انتھاء تا! قاطعانه و مد نبايد کوتاه آ ، دارد پا

ھم   نآ -جلوگيریبايست  می، کليشه ای بود کهالگوی  ، ی مطرح شدنشابتدا اين طرح از       

ضروری  وردن شرايط فراھم آ، در پی نه اينکه . اصلی قراردھد را ھدف گسترش شھر -دستوری کام$ً 



نتيجه کاھش  در تعديل گرايش شديد به تمرکز و بايست می: شرايطی که !باشدبرای تحقق چنين ھدفی 

   . باشد ، فراھم شدن چنين شرايطی حاصلبه تدريج نتيجه و ، گسترش فيزيکی شھر

 ومشغول متمرکز »جلوگيری از گسترش «  توریھدف دسنچنان روی آ، را جامع شھر طرح     

ھنگ وھم آ ھمراه، ھمواره ھدايت توسعه وتحول شھر ستباي میکه ، طرح نقش اساسی:  که گوئی ندنمود

 سپردهفراموشی ه بکلی ب، را دباش توسعه عمومی کشورن با ضرورت ھای روند آتغيير وتحوlت  نمودن

   !اند

گيری ان بجای بکار »گسترش شھرجلوگيری از« برای بکار گيری طرح ھمچون وسيله ای با

انتگره  ودر يکپارچه کوشش  و  نقاط شھری درون منطقه ک$ن شھری )تگراسيوننا( يگانه نمودن جھت 

   .   عمل غير قابل دسترسی نھادنددر پيگيری اھداف  دستوری و تقابل و بر  را  بنا، مادرشھر نھا با نمودن آ

بدون اينکه  ھم نآ. وردندبوجود آ را و مسئله سازی ھابيراھه رفتن ، کج گزارده ار سنگ اول، بدين ترتيب

ک$ن  با ضابطه يا بی ضابطه  حال" حد بيش از" ، "بيرويه " گسترش باصط$ح : که شودبه اين مھم توجه 

 از » مرحله«که ذاتی اين  ، ھای ساختاری متنوعی است ويژگی زناشی ا علت گرايش به تمرکزبشھر 

ن مصوب اين يا آ، ھای دستوری که با جلوگيریگسترشی  . است کشور خيز اُفت و بسيار پر توسعه 

   ؟ ميتوان. رسيد خود وعده ميدھيمه بمرتباً  که  به عدم تمرکزی ون شده آ مانع ازنميتوان ، شورا

گرانی  گونهھيپرتشديد  به علت ، شھروندان »سکنی«  مشکل نمودنفرينی وسخت تربا مشکل آ   

طرح ، مصوبات مع وطرح جاھای محدوديتيقيناً » شمضاعف «علت ، که شھر مسکونی در ھایواحد

پيش رو  سياسی و جمعيتی -اجتماعی، شرايط اقتصادی از مشک$ت ناشی ،دو ھر يعنی . است نتفصيلی  آ

 موجب ننچنا، آدست به دست ھم داده جريانروندھای در کنونی بر ثير منفی مصوبات طرح جامعتأ و

حال که ھم اکنون درگرديده  مسکونیمتقاضيان  وردنآکم  و مالی توان قابل تصور غير شديد و تضعيف

 تداوم مسئله فرينی درمشکل آ طرف ديگر از. استشده  به حاشيه شھر مد تردرآراندن lيه ھای کم 

بيست  يکصد و شعاع از جخار، شانرقراتاس در علت اصراربه ، شھر دری واحد ھای توليد قرارتاس

 ن موجبع$وه برآ، ورده بوجود آ ھا اين واحد نکنند گا  برای توليد ، را مضاعفی تمشک$، کيلومتری

 . است شده، اين واحد ھاشاغلين برای شھری امکانات ساير بھره گيری از ھا ودسترسی  شدنتر سخت

 ھم در نآ  – شان را توليد ووھم محل استقرارفعاليت يعنی با اين مصوبات ھم امکان سکنی شھروندان 

  . نموده ايم وسيعی مشک$ت اخت$ل وانواع دچار –شرايط سخت کنونی 

اقدام ديگری يا  و " دھيم وتفصيلی نمي تغييری در طرح جامعھيچ " :  ھنگامی که گفته ميشودبفرض       

کاری طرح تفصيلی دست -بعات منفی اجرای طرح تفصيلی جدیدھشدار شورای شھر تھران بابت ت " :نظير

خواستار توقف، برگشت و » بارگذاری اضافی جمعيت در پایتخت«اعضای شورا با نگرانی از  -دردسرساز شد

  ". . . . . اص=ح طرح تفصيلی شدند



اھداف پايه ساله  رينی چھل وچندمشکل آف و تجربه ،ھشدارھا وگويندگان اين مطالب ، چه حدتا     

 مگر  ؟ اندقرارداده ارزيابی  وواقع گرايانه مورد توجه  اصولی و یپايه نقد را برسابق وجديد  طرح جامع

 درو گرانی بی بديل دسترسی به مسکن  بايد به حساب تھران که آنرا واقعاً شتاب جمعيتی درمنفی شدن 

بوده طرح جامع  ی برایورد مثبتآ دست، گذاشت مدآ در کم اقشار ، متقاضی بودن،  اھش شديد تواننتيجه ک

ھای محدوديت را به حساب موفقيت شتاب افزايش جمعيت شھرمنفی شدن مسئولين برخی البته  (؟ !است

که  ، مزيد برعلت شدن اھداف پايه طرحنتيجه  اين کاھش را: ؟ نه اينکه!ميگذارند طرحاعمال شده در

نه  ) بدانند ، بودهتشديد حاشيه نشينی  و جامعه شھرنشينی  جدا، شدن یتشديد قطب مشخصاً  ، شانحاصل

ھای افزايش شديد به ب، را شھرجمعيت  افزايش شتابتحميلی  کاھش اجباری و هجنتي در اين گرانی و: اينکه

صد در( . ن باشنددر پی چاره جوئی برای آ، دانسته صددوازده در قريب بهرشد  با جمعيت حاشيه شھر

کشورھای  ھایدرحاشيه ک$ن شھر جمعيت حاشيه نشين ترين درصد رشد ی که ھم اکنون يکی از باlدرش

  جلوگيری اعمال محدويت وطريق ازتوفيق طرح  را بايد یوضعيتچنين منصفانه  ) !درحال توسعه است 

  ؟ !ان بايد به حساب اوردغير قابل جبران  و عم$ً  تصور دور ازفرينی مشکل آ يا  ؟ دانست ھای کذائی ان

با  -کشورشھرھای بزرگ سايرا شدت کمتری ب  -ن شھر تھراکه : و ميپذيريمميدانيم البته      

اگر  . ميدانيمفرين مشکل آ ومطلوب  غير ته ونا خواس را اين گسترش . نداگسترش روز افزون مواجه 

 تشديد می  را نجريان آ تقابل با روندھای در گيری ھای در ھدف پس چرا با، نگران چنين وضعيتی ھستيم

با ايجاد دشواری  ، نمايند علت عمل می نجا که  بصورت مزيد برآ از، تقابل ھدف گيری ھای در ؟ نمائيم

نشيب  روند توسعه پرفراز و گی وفعاليت ھای شھری نتيجه نھائی شان ايجاد اخت$ل دردھای متنوع در زن

گرايش به تمرکز در ک$ن   شده  تشديد نتيجه نھائی اش تداوم دريک دور باطلمسئله ھمين  . ميباشد کشور

  . بود خواھد -شکل ميگيرند مختلف ھای کاستی  اثر اضطرار و درکه عمدتاً  -ھای جمعيتی  يا تجمعشھر 

 معموlً شھر، افزايش مشک$ت  و  تداوم از، شھروندانمدن آ ستوهه بعلت ه ب از جھت ديگر اما    

گسترش : اگرد مطلوب اين بو، نمايند می برخی تصور: چنانکه. ميگردندھم مطرح ای تصورات رويا گونه 

می   بوقوع کشوربخش شھری عرصه  شده در يعزگونه ای توه بامکانات   و افزايش جمعيت و شھری

 مطلوب تروی يا بازھم عق$ن. يافتند میکوچک گسترش ای ھشھر  بجای شھرھای بزرگ :فرضاً  .پيوست

 ی وعق$ن بصورت کام$ً  "سرزمين ايشآزم" جمعيت و فعاليتھا براساس يک طرح  :اگربود  می

جای خود  در کتاب حساب و با استقراری فعاليت و ھر تا. شدند توزيع میدر قلمرو ملی  کارشناسائی شده

مقابل اين  در !نيامده متوقف شد  ھم نآ که " ستيران"  سرزمينمايش مث$ً مشابه طرح آز؟ گرفت می قرار

مايش سرزمين آز طرح بفرض  اگر: که اين است، نمايد می خطورذھن  پرسشی که بر، رويايی تصورات

 با l يا اينکه با قوز؟ مشکلی نداشتيم؟ بود ئله حل شدهسم اکنون، امدمي درا به اجر تصويب شده و ستيران

   ؟ مواجه بوديم وسيع تری قوز



 نھا را میبرخی از آ است کهبسيارتعيين کننده استوار ھای استدlل ما دراين زمينه برواقعيت      

    :طرح نمودتوان چنين م

برای  "حريم"ايجاد ، برای شھر "سقف جمعيتی"مانند تعيين ھای دستوری  ھدفگيری» تقابل «      

بيست کيلومتری  شعاع يکصد و از ھای توليدی به خارجندن فعاليتار شھر لساز حو ساخت و ازجلوگيری 

اين  در - فعاليت ھا عيت وجم استقرار به گرايش با که ، دستوریی ھا يتدمحدو گونه اين بسياری از و

 و ، گرفته مکرا دستھا نآعلل واقعی توجه به که  ندنيستی لئا مس ، اندتقابل   در کشور توسعه مرحله از

 برای يعنی فرضاً ، برای شھر ، روندھای مذکورتعيين کننده  وساختاری   ويژگيھای بدون لحاظ ھمۀسپس 

     !گسترش ويا عدم گسترش ان تعيين تکليف نمود

ھمچنين فيزيکی  سياسی، اجتماعی، ابعاد اقتصادی وضع موجود در جامعه شھری ما در     

يا  ، ھای مربوطه بررسی نھا درلحاظ آصورت در کهھای ساختاری ای مواجه است  گیيژبا و فضائی

ده تاچه حد محدوديت ھای اعمال ش: ه سھولت در خواھيم يافتب چيز ھر قبل از ، نھاآبه  توجه ھمه جانبه 

  . عمل نموده اندھا  فرينیمشکل آدر  بصورت عامل مضاعف ی ما شھرھا  ک$ن توسط طرحھای جامع در

با توجه به  ، ين زمينه اھميت کليدی و واقعاً تعيين کننده دارندا برخی از نکاتی که در ، در خاتمه   

بعنوان نتايج بحث ه ک  در واقع اين مرحله از توسعه کشور، روند ھای جاری و ھای ساختاری ويژگی

  : عبارتند از. مطرح نمودميتوان  حاضر

بدون  ، شدهھای ساختاری  مطرح  ويژگی  کنند گیتوجه  به مشروط  با ، شرايط کنونی در - -

امکان   »ھدايت توسعه بخش شھری کشور« مقبول ھمگان جھت  قابل دفاع و » دراھبر« تدوين يک 

ميسر  ، غيره وفضائی  -شھری  ، در برنامه ريزی ھایگزار  ثيرتأ ن کننده ويھای تعي لحاظ ويژگی

بجای استفاده از تجربيات  ، شده انجامکنون تا نچه آھمانند  برنامه ريزی ھا ھمين سبب ه ب . بودخواھد ن

   !سوق داده خواھند شدآنان الگوھای  وکپی نمودن ديگران به کليشه

 استقراربه گرايش ، شھری در بعد فضائی بايد توجه داشت که مشکل اصلی وعمده بخش - -   

ضعف ساختاری شبکه  موجب اين وضعيت. نيافتگی است هدر اثر توسع ت ھافعالي جمعيت و متمرکز

 ميان مناطق ک$ن يک سو و از ک$ن شھریبط درون منطقه ارو ناکافی بودن توسعه يعنی ،شھرھای کشور

ھم  نشھری آ ھای مذکور قادر به ايفای نقش ک$نبدين ترتيب ک$ن شھر. شده است، سوی ديگر شھری از

ياری رساندن به ايفای نقش  اکنون سياست گزاری ھای جاری بجای تقويت و. حداقل خود نمی باشند در

و  دور نمودن  جمعيت  "حريم"پی ايجاد  اين امر مھم را رھا کرده در ، در منطقه خودانتگراتيو ک$ن شھر 

        ؟ !!از آنند

بجای استفاده از طرح بعنوان وسيله ای  وضع موجودبرنامه ريزی شھری در براين بنا  -- 

يگانه  در وھله اول  نقش بايد ، ساير محدوديت ھای دستوری گسترش  ويا اعمال ز جلوگيری ا جھت



تعامل «اعمال چنين نقشی که در  تا در نتيجه ، را داشته باشدکل منطقه ک$ن شھری )  تيوگراتان(  کننده

  -  تشديد مداوم ونه –شاھد تعديل تدريجی ، جاری بويژه روند توسعه کشور است کامل با روند ھای »

قطبی شدن  : يرنظ  تعديل تدريجی مشک$تی . باشيم ن مواجه استبا آ شھر ک$ن  ايکهعمده معض$ت  

و غيره مسکن  مشکل ، حاشيه نشينی ، نشينی جدا ، شھر مد ازکم در آ طرد اقشار ، جامعه ک$ن شھری

ن ع$وه بر آ تصميم گيری ھا و رکت مردم دراساس مش ابر، اگری  بايد اما و ھم بدون ھيچ ترديد و نآ

  . باشد، روندانھبرای ھمه ش  »حق به شھر « نبه رسميت شناخت
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