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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينفصلنامه (جغرافيا 

  1392 پاييز، 38سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

  

  ::شناسي ساختار سياسي و اداره سرزميني ايرانشناسي ساختار سياسي و اداره سرزميني ايران  آسيبآسيب

  ها و الزامات جابجايي پايتخت سياسي از تهرانها و الزامات جابجايي پايتخت سياسي از تهران  ابعاد، زمينهابعاد، زمينه

  

  1موسي كمانرودي كجوريدكتر 

  

  چكيده

اي  گسسته  توسعه مدرن ملي و محلي در ايران، عموماً در فقدان مديريت يكپارچه و پايدار و در مجموعه

راستايي با محيط بيروني و غفلت از محيط دروني پيگيري  از آزمون و خطا و مواضع انفعالي و در هم

ساختاري  - هاي تاريخي به همين دليل، روند توسعه مدرن در ايران هميشه از نارسائي. شده است

ومي مديريت جابجايي پايتخت سياسي كشور نيز از اين آسيب عم. مديريت توسعه رنج برده است

گويي به اين سئوال اساسي انجام پذيرفت كه؛ ابعاد،  اين پژوهش در پاسخ. توسعه در امان نبوده است

اي و محلي و روندهاي غالب جهاني مربوط به  ساختاري ملي، منطقه - ها و الزامات تاريخي زمينه

دد اتخاذ موضع موافق يا اين مقاله در ص ،رو جابجايي پايتخت سياسي كشور از تهران كدامند؟ از اين

ها و  مخالف در برابر جابجايي پايتخت سياسي كشور از تهران نيست، بلكه بر آن است تا ابعاد، زمينه

اي و آمايشي  نگري آنها را از منظر يك نظم علمي بين رشته الزامات مربوط، ارتباط و ضرورت باهم

اي در سه محور و با  كتابخانه- طالعات اسنادياين پژوهش با استفاده از روش م. تبيين نمايد) جغرافيا(

هاي محلي استان و  كار ملي و ويژگي هاي آمايش و تقسيم شدن، سياست هدف دستيابي به الزامات جهاني

بر . شهر تهران در جابجايي پايتخت سياسي ايران از تهران در مقياس كالن و راهبردي انجام شده است

نگري  نگري و كل ي پايتخت سياسي ايران از تهران مستلزم جامعهاي اين پژوهش، جابجاي اساس يافته

سرزميني ايران و تهران از يكسو و روندهاي   اداره    سيستمي و راهبردي همه ابعاد جغرافيايي و نحوه

 .غالب جهاني از سوي ديگر است

  

  .جغرافياي سياسي، ساختار سياسي، اداره سرزميني، تمركززدايي، جابجايي پايتخت :كليدواژگان

 
                                                 

 استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه خوارزمي. 1
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  مقدمه

در طول تاريخ سياسي . جابجايي پايتخت، موضوع جديد يا خاص كشوري مانند ايران نيست

جوامع بشري، از جمله از اوايل قرن بيستم، كشورهاي متعددي مانند آلمان، استراليا، برزيل، 

بر . اند هاي خود اقدام نموده ه، ژاپن، قزاقستان، سريالنكا و مالزي به تغيير پايتختپاكستان، تركي

   اساس مطالعات به عمل آمده، كشورهايي كه به جابجايي پايتخت سياسي خود اقدام نموده

اي بر زندگي و حيات پايتخت قديم آنها نداشت، بلكه بودند، پايتخت جديد تأثير قابل توجه

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و (بود   آنها را تا حدودي كاهش دادهفقط آهنگ رشد 

          .)1379معماري ايران، 

جابجايي پايتخت . بار جابجا شده است 30پايتخت سياسي ايران از دوره مادها تاكنون بيش از 

گذاري و بار در مراجع سياست سياسي ايران از تهران نيز از زمان جنگ اول جهاني تا كنون چند

انتقال مركز سياسي و اداري كشور از  يا  مطالعات پايه. است شده  قانونگذاري كشور مطرح

حذفي و انتخابي در   در آن مطالعات با استفاده از دو شيوه. انجام شد 1368تهران در سال 

كم اي، كويري و بياباني، كوهستاني، با ترامكانيابي مركز سياسي جديد، مناطق مرزي و حاشيه

 200خطر نسبي باالي زلزله و شعاع   باالي جمعيت، مواجه با محدوديت آب و واقع در محدوده

شاهرود،  - دامغان - سمنان   كيلومتري تهران حذف شدند و از ميان مناطق باقيمانده، هفت ناحيه

گلپايگان، اليگودرز، نطنز، اقليد و بافت انتخاب و مطالعات  - آبگرم، محالت - آوج - ابهر

  .كانسنجي در خصوص آنها به انجام رسيده استام

واقع   شناختي و جغرافيايي، سرانجام سه ناحيه هاي زمين پس از مطالعات كلي و بررسي ويژگي

آبگرم به ترتيب اولويت  - آوج - اقليد، و ابهر - اليگودرز، آباده - گلپايگان- در حد فاصل محالت

  زيربنايي و سپس در جلسه  اول در جلسات كميته  آن سه ناحيه، دو ناحيهاز ميان . انتخاب شدند

مهندسين . (هيأت دولت تأييد شد و مقرر گرديد مطالعات تفصيلي در خصوص آنها انجام پذيرد

در پي آن اقدامات، مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسالمي  )1368مشاور شارستان، 

ي اسالمي ايران در بخش آمايش هاي كلي نظام جمهور سياست» و«بند  5 رديفبر اساس ايران 

در مكان مناسب جهت  انتقال مركز سياسي”، )09/08/1388جلسه تاريخ مصوب ( سرزمين

. تصويب نمودرا  “1404 انداز بهبود و اصالح استقرار جمعيت و فعاليت در كشور تا پايان چشم
(http://www.maslehat.ir)  
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در تاريخ معاصر، موضوع جابجايي پايتخت  عمل آمده هاي سياسي و كارشناسي به رغم تالش به

يابي اداره سرزميني و توسعه فضايي كشور به سرانجام  سياسي از تهران در راستاي سازمان

اين پژوهش در پاسخ به اين سئوال اساسي انجام پذيرفت كه؛ ابعاد، . مشخصي منتهي نشد

هاني جابجايي پايتخت سياسي اي و محلي و روندهاي ج ها و الزامات ساختاري ملي، منطقه زمينه

اين مقاله در صدد اتخاذ موضع موافق و يا مخالف در برابر  ،رو كشور از تهران كدامند؟ از اين

هاي مربوط،  جابجايي پايتخت سياسي كشور از تهران نيست، بلكه بر آن است تا ابعاد و زمينه

) جغرافيا(اي و آمايشي  نگري آنها را از منظر يك نظم علمي بين رشته ارتباط و ضرورت باهم

  . تبيين نمايد

  

  روش پژوهش

بر اساس رويكرد نظري و تحليلي اين پژوهش، آنچه در خصوص جابجايي پايتخت سياسي 

ها و الزامات سياسي،  رسد اين است كه با توجه به زمينه كشور از تهران مهمتر به نظر مي

توان به اين موضوع  اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي ايران، تهران و روندهاي غالب جهاني، نمي

راستايي با روندها و الزامات جهاني  با رويكرد تجريدي و با هدف توسعه صرف اقتصادي و هم

  . در يك موضع انفعالي پرداخت

تهران مستلزم بررسي جامع شرايط و الزامات  به اعتقاد اين پژوهش، جابجايي نقش پايتخت

اين  ،رو از اين. جهاني از يكسو و مسائل گوناگون ساختاري ملي و محلي از سوي ديگر است

اي در سه محور و با   كتابخانه- پژوهش در سطح كالن و راهبردي و به روش مطالعات اسنادي

هاي آمايش و  ، سياست)لزامات جهانيها و ا ابعاد، زمينه(شدن  هدف دستيابي به الزامات جهاني

ها و الزامات  ابعاد، زمينه(هاي تهران  و ويژگي) ها و الزامات ملي ابعاد، زمينه(كار ملي  تقسيم

  . در جابجايي پايتخت سياسي ايران از تهران نگاشته شده است) محلي
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  هاي جابجايي پايتخت سياسي از تهران ابعاد و زمينه

  جهاني  هاي ابعاد و زمينه

 .طوالني برخوردار است  به مفهوم تعامالت و تبادالت فراسرزميني، از سابقه 1شدن جهاني

(Taylor, 2004,P33) 1250هاي  است كه بين سال كرده نقل 3از جانت ابولغد 2كالينيكاس  الكس 

كنندگان كاالهاي تجملي و  گذاري بازرگانان و توليد مدارهاي تجارت و سرمايه يالدي،م1350تا 

داد كه در آن اروپاي غربي يك نظام  وسيعي از فرانسه تا چين را به هم پيوند مي  صنعتي، منطقه

وي همچنين به نقل از . دش تر محسوب مي هاي آسيايي پيشرفته فرعي پيراموني نسبت به تمدن

توان بهترين  آورده است كه مبادالت ماقبل عصر مدرن را مي 5گرو نتوني مك و آ 4ديويد هلد

             )98 - 100: 1388گرو،  هلد و مك. (دانست» شدن سطحي جهاني»  نمونه

ها، ابزارها و  شدن معاصر، از جهت نوع، مقياس، روش مناسبات مابين كشورها در فرايند جهاني

در . شدن سطحي است با تعامالت ماقبل عصر مدرن يا جهانيهاي اساسي  پيامدها داراي تفاوت

جهاني و تحقق اهداف   اين دوره، تكنولوژي اطالعات و ارتباطات، ابزار كارآمد ايجاد دهكده

  ها، كاهش محدوديت مرزها، توسعه ملت- تغيير تدريجي ساختار دولت. شدن است جهاني

ي شهرها، حاكميت قوانين و نهادهاي گيري ديپلماس ، شكل)هاي محلي دولت(شهرها  -دولت

كار  ها و غيره در راستاي تقسيم نظام رقابت  وطني، توسعه جهاني، زبان و شهروند جهاني يا جهان

هاي توليد، حذف  شبكه توليد، افزايش نقش خدمات توليدي، كاهش هزينه  المللي، توسعه بين

ها، افزايش مصرف،  ت و تبادالت يا جريانمراتبي تعامال سلسله  موانع و ايجاد بازار، توسعه شبكه

در فرايند . شدن معاصر است هاي جهاني و گردش آزاد سرمايه از مهمترين ابعاد و زمينه

. نمودند المللي پيدا  تري در مناسبات بين كننده شدن معاصر، شهرها به مرور جايگاه تعيين جهاني

  .                                  نمايند شدن معاصر ايفا مي ر جهانيدر اين فرايند، جهانشهرها پديدار شدند و نقش مهمي د

ها يكي از مهمترين مباحث مورد چالش در فرايند  ماهيت، ساختار، جايگاه و نقش دولت

مربوط به دولت و  هاي بندي ديدگاه ضمن دسته 6ساسن  ساسكيا. شدن معاصر است جهاني

                                                 
1  . Globalization 
2. Alex Callinicos    
3. Janet Abu-Lughod 
4  . Held David   
5. Mc Grew Anthony    
6 .Saskia Sassen       
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عدم تغيير خاص در ساختار و كاركرد «، »دولتكاهش اهميت «شدن در سه ديدگاه  جهاني

شدن به  ، معتقد است كه دولت در فرايند جهاني»شدن انطباق دولت با شرايط جهاني«و » دولت

وي بر خالف سه ديدگاه فوق اعتقاد دارد كه دولت يكي از . ماند عنوان بازيگر مهم باقي مي

شدن در آن انجام  تحقق جهانيهاي نهادي استراتژيك است كه اقدامات مهم براي  حوزه

  .)139- 140: 1388 گرو، هلد و مك(پذيرد  مي

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، از جمله؛  مستلزم زمينه  بر اين اساس، تعامل با نظام جهاني

در ايران، در راستاي تقابل با فرايند . هاي ملي و محلي است خواست، اراده و همكاري دولت

كشور بر اساس   ؛ توسعه)سازي و امپرياليسم سرمايه الشعاع جهاني تحت(شدن  جاري جهاني

هاي اسالمي و ملي و انقالبي، ثبات در سياست خارجي با رعايت اصل  اصول اخالقي، ارزش

المللي، تقويت  اي و بين هاي دوجانبه و منطقه عزت، حكمت و مصلحت از طريق همكاري

جانبه با كشورهاي اسالمي، ايجاد توازن بين  همهروابط حسنه با همسايگان، گسترش روابط 

هاي استكباري به ويژه آمريكا،  مبارزه با رژيم  روابط سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها، ادامه

جهاني، گسترش بازارهاي صادراتي و افزايش سهم كشور از   شدن و سلطه قطبي مقابله با تك

هاي اسالمي و كشورهاي دوست منطقه به كشور  تجارت جهاني، تالش براي تبديل مجموعه

 . ، علمي، فناوري و صنعتي، مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است اي اقتصادي يك قطب منطقه

. ها قراردارد ترين سطوح و رتبه شدن معاصر در پايين به همين دليل جايگاه ايران در فرايند جهاني

 2007شدن در سال  وضعيت جهاني بندي كشورها از حيث طور مثال؛ در بررسي و رتبه هب

، 2شاخص در چهار محور يكپارچگي اقتصادي 12با استفاده از  1توسط مؤسسه كرني ميالدي

كشور جهان نشانگر جايگاه  72از  5و روابط سياسي 4، ارتباطات شخصي3اتصال تكنولوژيكي

و پنجم، از حيث   شصت  ايران در بين آن كشورها از حيث يكپارچگي اقتصادي در رتبه

پنجاه و چهارم، از   هفتاد و دوم، از حيث اتصال تكنولوژيكي در رتبه  ارتباطات شخصي در رتبه

. باشد ترين رتبه، يعني هفتاد و دوم مي هفتادم و در مجموع در پايين  حيث روابط سياسي در رتبه
(www.atkearney.com)                  

                                                 
1. A.T.Kearney 
2. Economic Integration        
3  . Tecnological Connectivity    
4. Personal Contact      
5  . Political Engagement      
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  ملي  هاي ابعاد و زمينه

قدرت،  اجزا روابطو  ساخت سياسي به مفهوم تركيب :ساختار سياسي و مديريت سرزميني 

اهميت آن در هر نظام اجتماعي به نوع آن نظام   جزئي از نظام كالن اجتماعي است و درجه

، و در جوامع سنتي و اقتصادداري و غيرمتمركز،  سرمايه در جوامعكه طوري هب. بستگي دارد

، ياقتصاد   گانه هاي سه عرصهبين  ي  و دولتمردان بيشترين نقش را در رابطه تسياسمتمركز، 

در نظام ”و توزيع و ميزان دسترسي به منابع و توسعه سرزميني برعهده دارند؛  يسياس ي واجتماع

امور عمومي توسط مركز سياسي و اداري واحدي كه معموالً   سياسي متمركز، تصميمات در كليه

در اين حالت، قدرت و اختيار اداره و . شود دارد اتخاذ و اجرا مي قرار) مركز(در پايتخت كشور 

ميزان اين تمركز در . هاي مركز تجمع يافته است كلي در سازمان  طور هاجراي امور نيز ب

                 .)52- 58 :1386 ،قاليباف( “كشورهاي مختلف متفاوت است

از   هاي سياسي و اداره سرزميني سنتي ايران، الگوهاي مختلف و عموماً تركيبي در نظام

صورت مستقل يا  هها ب در آن ساختار، ايالت. است هاي متمركز و غيرمتمركز وجود داشته  دولت

ساختار فضايي (سرزميني   از اينرو پايتخت در ساختار اداره. شدند وابسته و محلي اداره مي

هاي  سنتي ايران، تنها كانون قدرت سياسي و تمركز ثروت نبود و جابجايي آن هزينه) قدرت

ايران سرزميني   و ادارهسياسي  ساختار. سياسي، اقتصادي و اجتماعي چنداني در پي نداشته است

سوق يافت و متمركز و بسيط، منسجم و مقتدر ملي  دولتيك به سمت تشكيل صفويه  دوره از

پهلوي اول در چارچوب   اين روند در دوره. پايتخت آن جايگاه و اعتبار متفاوتي پيدا كرد

از اين دوره، . داري پيراموني تداوم و تكامل يافت تشكيل دولت مدرن مبتني بر الزامات سرمايه

امنيت و حفظ يكپارچگي سرزميني، بيش از  داري، كنترل اي مناسبات سرمايه گسترش برنامه

 ،تيلمان. (شدمدرن منتهي  پيش مورد توجه قرار گرفت و به نظام سياسي كامالً متمركز شبه

1362 :7 - 5 ،113 ،112 ،143(    

زدايي و حذف  كه موضوع اصالح تشكيالت دولت، تمركز رغم اين بعد از انقالب اسالمي، به

بيشتر امور اجرايي به  هاي انجام امور، واگذاري هرچه بهبود روشبوروكراسي اداري و اجرايي، 

هاي خصوصي و تعاوني، تغيير  ها، كاهش انحصار دولتي و واگذاري امور مربوط به بخش استان

قانون  44ريزي متمركز، ايجاد و ايفاي نقش نظارتي شوراهاي اسالمي، اجراي اصل  نظام برنامه
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هاي  ها در تمامي برنامه عمومي قابل واگذاري به شهرداري اساسي و واگذاري بعضي از خدمات

ها و اقدامات مربوط، بيشتر  اما اين سياستكشور مورد توجه قرارگرفت،   توسعه چهارمتا  اول

سازي تشكيالت و نوعي تمركززدايي اداري و تفويض برخي اختيارات اجرايي به  به كوچك

كزي معطوف شد و نقش دولت در ساختار سياسي كارگزارن محلي به عنوان نمايندگان دولت مر

  . و اداره سرزميني كشور تغيير اساسي پيدا نكرد

گيري  كشور نيازمند بازنگري و حركت به سمت شكل  ساختار سياسي و اداره ،رو از اين

  : هاي زير مواجه بوده است اما اين مهم هميشه با آسيب. هاي محلي است دولت

اجتماعي آنان در راستاي تحقق  - ايران و ضرورت انسجام سياسي  ساختار قومي جامعه .الف

  وحدت سرزميني؛

هاي  ها و برخي واگرايي هاي مركزي كه عدم اعتماد، مطالبات، ناآرامي عملكرد ناكارآمد دولت.ب

  را موجب شده است؛  ،هاي مركزي از سوي ديگر دولتكارانه  محافظه  و روحيه ،محلي از يكسو

هاي مكرر بيروني به ايران كه وجود نيروي نظامي قدرتمند را  اندازي ستها و د دخالت. ج

  نمود؛ ضروري مي

تنوع، تعدد و پراكندگي منابع زيستي كه وحدت جغرافيايي، يكپارچگي فضايي و عملكرد  .د

  .نمود گيري قدرت سياسي و اقتصادي متمركز را الزم مي اقتصاد سرزميني با شكل
  

اول اولين مطالعات طرح پايه آمايش سرزمين   نتايج مرحله :كار ملي و تقسيم آمايش سرزمين

شدن  رانده هايي مانند به حاشيه منتشر شد اعتفاد داشت كه براي چالش 1355ايران كه در سال 

هاي فقر،  حاشيه  روستائيان و توسعه  زيست، مهاجرت گسترده بخش سنتي، تخريب محيط

شهر   شهرهاي بزرگ و رشد مهارنشده  ا، رشد انفجارگونهه گذاري تمركزگرايي جمعيت و سرمايه

. جويي كرده است با آنها روبرو خواهد بود چاره 1350 ايران در دهه   تهران كه جامعه

كل كشور، به اجرا گذاشتن سياست   كردن رشد تهران، ايجاد نظام شهرهاي اصلي در پهنه متوقف

شهرهاي ميانه،   محور اصلي توسعه، گسترش بخش نوين در همه  شهرهاي ميانه به مثابه

تمركززدايي از شهرهاي بزرگ و ايجاد شهرهاي اقماري، حمايت از گسترش شهرهاي ميانه در 

  شهرهاي كوچك كه خدمات موردنياز جامعه  شبكه  اي يا دورافتاده و توسعه نواحي حاشيه

از   در اين مرحله 1391ندمدت ايران در افق روستايي را فراهم كند در اهداف رشد شهري بل
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دوم آن طرح،   در بخش نظام شهريِ مطالعات مرحله. در نظر گرفته شده بودندطرح  آنمطالعات 
هاي مهار شهر تهران، ايجاد نظام شهرهاي اصلي، شهرهاي ميانه و شبكه  از جمله سياست

         )537 - 727: 1385 توفيق،. (دندبو بيني شده  شهرهاي كوچك همانند مطالعات مرحله اول پيش
انجام  1362نخستين نتايج مطالعات آمايش سرزمين ايران در پس از انقالب اسالمي، در سال 

اين . انتشار يافت 1364اول آن در سال   بندي مطالعات نهايي مرحله شد و خالصه و جمع
نگي جمهوري اسالمي ايران اقتصادي، اجتماعي و فره  سوم توسعه  مطالعات به مناسبت برنامه

: همان(سوم منتقل شد   آن به مستندات برنامه  توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شد و چكيده
پايدار   نتايج آخرين مطالعات آمايش سرزمين ايران توسط دفتر آمايش و توسعه .)541- 542

، فقدان تعادل در در اين مطالعات. تدوين شد 1383ريزي در سال  سازمان مديريت و برنامه
 هاي برخي از مناطق و به حاشيه برداري نامناسب از امكانات و قابليت سرزمين، بهره  عرصه

هايي محدود، نبود  هايي از سرزمين، فشار فراتر از ظرفيت به منابع و عرصه شدن بخش رانده 
وضع شدن  هاي اقتصادي در سطح سرزمين، به فراموشي سپرده هماهنگي الزم ميان بخش

محيطي  امنيتي، لزوم سازگاري زيست - اجتماعي، قومي و فرهنگي مناطق، مسائل سياسي
بندي مراكز شهري و نواحي روستايي  ها، ساماندهي نظام اسكان جمعيت و سطح گذاري سرمايه

سرزمين و سرانجام توجه به مناسبات و تعامالت   ها و امكانات در پهنه بر اساس توزيع فعاليت
هاي استراتژيك و  ريزي اي و ضرورت در نظر گرفتن اين گونه متغيرها در برنامه طقهجهاني و من

  . مدت به عنوان ضرورت آمايش سرزمين آمده است بلند
در آن . ضوابط ملي آمايش سرزمين را تصويب نمود 1383ماه  هيأت وزيران در ششم آبان
ي آمايش سرزمين برشمرده هاي ملي آمايش سرزمين، ضوابط مل ي مصوبه پس از شرح جهتگير

اين . بيني شد شد و سرانجام تشكيالت و سازماندهي نويني براي آمايش سرزمين كشور پيش 
ضوابط، راهبردهايي مانند كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، 

فهان، مشهد، المللي براي تهران و نقش عملكرد مهم براي شهرهاي اص تعيين نقش و عملكرد بين
يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط،  هاي سازمان تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه، ايجاد شبكه

هاي مناطق كشور به ويژه شهرهاي  علوم، آموزش، پژوهش و فناوري، استفاده از ظرفيت  توسعه
تباطي در تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد، توسعه و تجهيز محورهاي اصلي ار

دار، ايجاد تعادل نسبي  غربي به عنوان محورهاي اولويت - جنوبي و شرقي - كريدورهاي شمالي
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صنايع شيميايي و پتروشيمي،   در توزيع جمعيت در سطح كشور، آمايش مناطق مرزي، توسعه
همچنين در . شود صنايع اساسي و معدني و صنايع تكنولوژي اطالعات و ارتباطات را شامل مي

ريزي موظف شده بود مطالعات آمايش سرزمين را  آن مصوبه، سازمان مديريت و برنامه 11 ماده
طور كامل بر  هكشور ب  مدت توسعه هاي بعدي ميان پنجم و برنامه  چنان سازماندهي كند كه برنامه

  . مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود
 

  المللي يك كشور به واسطه بيناعتبار زيادي از  بخش :و توسعه پايتخت سياسي ساختار
جاي نام يك كشور ه بالملل،  و روابط بيناي  در ادبيات رسانه گاهاً بطوري كه .پايتخت آن است

 ،قدرت ديپلماسي نمايشپايتخت به عنوان مكان . شود برده مياز پايتخت آن نام  ،يا حكومت آن
   .نمايد ايفا مييك كشور سياسي مهمي در تعيين قدرت   نقش 

فضايي و عملكردي پايتخت به عنوان نماد قدرت، هميشه مورد توجه خاص   و شكوه عظمت
توان  اي نهادينه و فراگير است كه مي گونه اين رويكرد به. هاي متمركز و توتاليتر بوده است دولت

هاي سياسي متمركز در اين  هاي توتاليتر و نظام هاي رواني حكومت آن را جزو مهمترين شاخصه
كالبدي و اعتبار فضايي تهران نيز از همين   بخش مهمي از توسعه. ساب آوردح بهخصوص 

شهر تهران با اين رويكرد طي مدت  .رواني دولتمردان مستقر در آنها ناشي شده است  خصيصه
مدرن كشور تبديل شد؛ به   يافت و به تدريج به مهمترين نماد دوره هسال توسع 200بيش از 

اين . هاي تاريخي پيشين آن غلبه يافته است دوره  بر هويت كليه اي كه هويت مدرن آن گونه
تهران، بلكه هويت دوره مدرن كل كشور را نمايندگي » برند«هويت، امروزه نه تنها به عنوان 

كه امروزه شهر تهران برخوردار است مستلزم   اعتباريبنابراين دستيابي يك شهر به  .نمايد مي
  . اي فراواني است اي و غير برنامه سير تحوالت تاريخيِ برنامه

اهميت عملكردي و اعتبار فضايي تهران در بعد از انقالب اسالمي، خصوصاً پس از پايان جنگ 
. ر قرار گرفته استجدي دولتمردان عالي كشو  سازندگي نيز مورد توجه  تحميلي و آغاز دوره

سياست اغلب در راستاي  1370  كالبدي و عملكردي شهر تهران در دههطوري كه تحوالت  هب
شهردار . و جلوگيري از جابجايي پايتخت كشور از آن انجام پذيرفته است »يتعديل اقتصاد«

نوسازي  در حوزههاي آن  سياست) كارگزار(دولت و مجري ب صمنتدر اين دهه وقت تهران كه 
تهران پيشاني جمهوري اسالمي ”: بوده نقل كرده است كه رئيس جمهور فرمودندتهران شهري 
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مقام معظم رهبري در  .)298: 1377، انتشارات فرهنگ و انديشه( “است و بايد اصالح شود

به شوراي اسالمي شهر تهران رهنمود فرمودند؛ تهران بايد به شهري با  13/12/1384تاريخ 

بايد با . نواز، داراي رفاه عمومي و مقاوم تبديل شود ني و اسالمي، زيبا و روحهويت ايرا

ريزي بلندمدت و با پيگيري مجدانه، هويت ايراني و اسالمي در تهران متجلي شود  برنامه

(www.leader.ir).    

، شهر تهران جهانشهري 1404هاي راهبردي تهران در افق  گيري انداز و جهت در سند چشم

بنيان، با هويت ايراني و اسالمي، زيبا، مقاوم، مرفه و معيار در دنياي اسالم تعريف  فرهنگي، دانش

شهر ) جامع(ساختاري  - در طرح راهبردي .)13: 1385 شوراي اسالمي شهر تهران،(شده است 

 پايه، هوشمند و جهاني با اقتصادي مدرن، با عملكرد ، شهري دانش1405تهران، اين شهر در افق 

پژوهشي و سياسي كشور همراه با  - اي و با نقش مركزيت امور فرهنگي فراملي، ملي و منطقه

كه ضرورتي به   اي هاي دولتي بخشي و تمركززدايي وظايف دولت مركزي و انتقال دستگاه تعادل

شوراي عالي شهرسازي و معماري   دبيرخانه(است  شدهبيني  باشد پيش حضور آنها در آن نمي

  .)3: 1386 ،ايران

       

  هاي محلي ابعاد و زمينه

 51در ” كيلـومتر مربـع وسـعت    665تهران بـا حـدود   شهر  :شرايط جغرافيايي و بنيادهاي زيستي

درجـه و   35دقيقه تـا   34و  درجه 35و خاوري طول دقيقه  37درجه و  51تا دقيقه  08درجه و 

 - شـمال شـرقي دشـت قـزوين      اليـه  منتهيدر و  )7: 1383گيتاشناسي، (“ دقيقه عرض شمالي 50

ايـن موقعيـت   . تهران در محل تالقي دو محور ارتفاعي مهم البـرز و زاگـرس واقـع شـده اسـت     

رياضي و عمومي، عالوه بر اعتبار منحصر به فرد ژئوپوليتيكي، از شرايط و منابع سرشـار زيسـتي   

المللـي و   هـاي بـين   تقاطع راهالجيشي واقع در  راه كهن سوق تهران در يك چهار برخوردار است؛

خلـيج  (هـاي زاگـرس    و رشـته كـوه  ) تركيه، هنـد، چـين  (هاي البرز  اي در امتداد رشته كوه منطقه

امـروزه  . قـرار گرفتـه اسـت   ) النهرين، قصر شيرين، كرمانشاه، همـدان  فارس، شيراز، اصفهان، بين

مركز اطالعـات جغرافيـايي   (. شهري بين استانبول و كراچي است  كالنشهر تهران مهمترين منطقه

                                     ). 21: 1384شهر تهران، 
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هاي طبيعي با محـور   از حيث ويژگيرا ) دشت تهران(بستر طبيعي شهر تهران توان  ميكلي  طور هب

 1200دو بخش مرتفع شمالي و پست جنوبي بر محور خـط تـراز   به ) ارتفاع و شيب(توپوگرافي 

هـاي   زيسـتي ناشـي از دخالـت    گذشته از پيامـدهاي نـاگوار محـيط   . كردمتر از سطح دريا تقسيم 

هاي زيستي تهـران   اكولوژيك و قابليت - هاي كلي و شرايط مطلوب طبيعي انساني، برخي ويژگي

  : توان در موارد زير برشمرد را مي

  منتهي به شرايط حاشيه كويري؛ ايكوهي برخودار از شرايط اقليمي مناسب موقعيت پ −

  در بخش شمالي؛ تر پذيري و زهكشي مناسب خاك حاصلخيز با قابليت نفوذ −

  هاي غني آب زيرزميني با عمق بيشتر و كيفيت بهتر در بخش شمالي؛ سفره −

  ها؛ ها و قنات چشمهها،  منابع متنوع، متعدد و گسترده آب سطحي، اعم از رودخانه −

  اكولوژيك محلي؛ - تنوع گياهي و جانوري سازگار با شرايط طبيعي −

. اندازهاي متنوع زيستي و تفرجگاهي تنوع ژئومورفولوژيك و برخورداري از چشم −

                                                        )80: 1384كمانرودي كجوري، (

 6 ،742 ،165به 1365نفر در سال  6 ،022 ،079جمعيت شهر تهران از : فرهنگي - شرايط اجتماعي

سهم شهر تهران از جمعيت . افزايش داشته است 1385نفر در سال  7،797،520و1375نفر در سال 

سرشماري  ساله هاي ده    در دورهبه ترتيب  درصد12و  4/18، 5/22، 6/28، 8/27، 2/25كل كشور، 

هاي مذكور  سهم اين شهر از جمعيت شهري كشور در طي دوره. ستتغيير كرده ا 1385تا  1335

 - 1385مركز آمار ايران، (بوده است  درصد 3/11و  3/11، 2/12، 4/13، 5/10، 8نيز به ترتيب 

1335(.                                      

با نرخ ( 1370سالنفر در  9،222،000به  1365نفر در سال  8،108،000جمعيت استان تهران از 

 13،422،000و ) درصد32/2با نرخ رشد ( 1375نفر در سال  10،344،000و ) درصد 61/2رشد 

استان تهران با تراكم جمعيتي . افزايش يافته است) درصد64/2با نرخ رشد ( 1385نفر در سال 

. اراستهاي كشور را د نفر در كيلومترمربع، باالترين تراكم جمعيتي در بين استان 634حدود 

استان خراسان جنوبي، ايالم، سمنان،  13معادل جمعيت  1385جمعيت استان تهران در سال 

كهكيلويه و بوير احمد، خراسان شمالي، بوشهر، چهارمحال و بختياري، يزد، زنجان، قم، اردبيل 

 7/93، حدود 1385بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال . و هرمزگان بوده است
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                                               )1386مركز آمار ايران، . (استان تهران شهرنشين هستند جمعيتدرصد 

 تعداداز  1387در سال . كل جمعيت دهساله و بيشتر استان تهران فعالند درصد 37حدود 

 9/62در بخش صنعت و  درصد 1/34، يدر بخش كشاورزدرصد  3، تهران شاغلين استان

 ،2/21كه اين ارقام براي كل كشور به ترتيب حدود اند  اشتغال داشتهخش خدمات در ب درصد

تعداد كاركنان دولت بر اساس آمار منتشره در ابتداي سال  .بوده است درصد 5/46و  2/32

هزار نفر آن در تهران متمركز  310ميليون نفر بوده كه بالغ بر  95/1در كل كشور حدود  1386

استان در  شاغالن بخش عمومي كشور درصد16و بيش از كل شاغالن  درصد 20حدود  .بودند

  )       1388و  1387استانداري تهران، ( .فعاليت دارندتهران 

هاي ملي رو به  گذاري به جهت تمركز سرمايه 1345كه جمعيت شهر تهران از سال  رغم اين به

هاي تمركززدايي رو به  سياستبه بعد نرخ رشد آن به جهت اجراي  1355رشد نهاد، اما از سال 

همچنين بخشي از جمعيت ساكن شهر تهران به . كاهش نهاد و هم اكنون متعادل شده است

هاي فقر و  ها، در يك حالت واگرايي، به سمت حومه هاي باالي زندگي و آلودگي جهت هزينه

استاني از  هاي بين طوري كه سهم شهر تهران از مهاجرت هب. رفاه در اطراف تهران جابجا شد

 11و  1375در سال  درصد 2/15و  1365در سال  درصد 5/20به  1355در سال  درصد 7/24

 درصد 79سهم شهر تهران از جمعيت استان تهران از . كاهش داشته است 1385در سال  درصد

سهم استان تهران از . كاهش يافته است 1385در سال  درصد 60به كمتر از  1345در سال 

و  1365در سال  درصد4/35به  1355در سال  درصد 1/28ين استاني نيز از هاي ب مهاجرت

مركز آمار ايران، . (تغيير كرده است 1385در سال  درصد 18و  1375در سال  درصد 4/22

جمعيتي تهران در كل كشور در  - هاي زير گوياي كاهش سهم اجتماعي شاخص )1355 - 1385

  :است 1381تا  1355هاي  سال  فاصله

برابر در  6/3به  8/6از ) مشهد(نسبت جمعيت تهران به دومين شهر كشور  كاهش −

  ؛1375تا  1355هاي  سال

در  درصد20به  درصد49كاهش سهم تهران از دانشجويان آموزش عالي از حدود  −

 ؛1380تا  1355هاي  سال

تا  1355هاي  در سال درصد 7/22به  درصد 4/32كاهش سهم تهران از كاركنان دولت از  −

                .)17: 1385تهران،   نهاد مديريت توسعه( 1380
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هاي صنعت، ساختمان و خدمات سهم عمده و قابل  بخش :بناييزيرشرايط اقتصادي و 

، بخش خدمات. استان تهران در كل كشور دارند  توليد شده  اي را در ارزش افزوده مالحظه

هاي اقتصادي و جايگاه  شاخصه  واسطه به. شود محسوب ميهران تمهمترين بخش فعاليت استان 

از به تنهايي  استاناين توان گفت كه  در اقتصاد كالن كشور دارد، ميتهران اي كه استان  ويژه

   .)1387استانداري تهران، (برخوردار است سوم قدرت اقتصادي كل كشور  يك

بخش   سهم ارزش افزوده درصد3/17سهم توليد ناخالص داخلي،  درصد9/26استان تهران با 

سهم ارزش  درصد 5/30بخش خدمات،   سهم ارزش افزوده درصد 5/37صنعت و معدن، 

هاي  سهم كارگاه درصد1/15     هاي صنعتي، سهم كارگاه درصد 7/22هاي صنعتي،  كارگاه  افزوده

هاي  سهم كارگاه درصد4/19هاي خصوصي،  سهم كارگاهدرصد  7/22 صنعتي عمومي،

فروشي و   هاي عمده كارگاه  سهم ارزش افزودهدرصد 35فروشي،  فروشي و خرده عمده

ها را به  كشور در استان  و مصرف  هاي تعاوني توليد سهم شركت درصد6/23فروشي و  خرده

ريزي  سازمان مديريت و برنامه. (خود اختصاص داده و در اغلب اين موارد رتبه اول را دارد

  )                         1384استان تهران، 

وري باالي اين بخش  كارگيري تكنولوژي پيشرفته و بهره ههاي توليدي متعدد صنعتي، ب ظرفيت

ي ها پايانهگيري از   دار بودن نقش توزيع كاال در سطح ملي و بهره نسبت به سطح ملي، عهده

   رگاني و تجاري و داشتن نقش مسلط در عرصهبزرگ زميني و هوايي و نيز تمركز خدمات باز

هاي مختلف  المللي، برخورداري از نيروي انساني ماهر و متخصص در بخش خدمات ملي و بين

زايي اين  هاي توليدي و توان باالي اشتغال اقتصادي و مشاركت فعال بخش خصوصي در فعاليت

هاي كلي اقتصاد استان تهران را  ويژگياز جمله گذاري آن،  توجه به حجم وسيع سرمايه بخش با

  .استكشور كل برابر متوسط  4/1 حدود وري نيروي كار در استان تهران بهره .دهند تشكيل مي

فيزيكي در كشور نيز از   هاي عمراني و توسعه شهر تهران در بسياري از شاخصاستان و 

م مخازن آب شرب، حج درصد9/19طور مثال؛  هب. هاي منحصر به فردي برخوردارند مزيت

موع قدرت مج . مصرف آب شرب كشور مربوط شهر تهران است درصد1/82توليد و  درصد26

و  درصد3/18به ترتيب حدود 1387در سال برق تهرانو توليد ناخالص شده  نامي نصب

كل  درصد48حمل و نقل عمومي شهر تهران حدود   شبكه. كل كشور بوده است درصد20
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هاي  رغم اين، به جهت اجراي سياست به. دهد درون شهري را پوشش مي  سفرهاي روزانه

و سهم آن از  درصد 26به  درصد 34زدايي، سهم تهران از توليد ناخالص كشور از حدود  تمركز

، 1380تا 1355هاي  سال  در فاصله درصد 34به  درصد 40هاي بزرگ صنعتي كشور از كارگاه

در  درصد 34به  درصد 39بزرگ صنعتي كشور از حدود هاي سهم تهران از اشتغال كارگاه

در سال  درصد12و سهم آن از اشتغال جديد صنعتي كشور به  1381تا  1365هاي  سال  فاصله

                               )1385تهران،   نهاد مديريت توسعه. (كاهش يافته است 1381
  

هيماليا، همواره از امكان  - كمربند كوهزايي آلپبه عنوان بخشي از ايران  :لرزه و ايمني زمين

   كره  زلزله كمربندبر روي ايران خاك  درصد 90 حدود. خيزي بااليي برخوردار بوده است لرزه

هاي ويرانگر متعدد لرزه هاي مختلف كشور بر اثر زمين تاكنون بخش. واقع شده است زمين 

آميز كشور، تلفات و  ن حادثه طبيعي مخاطرهفراگير به عنوان مهمتري  تخريب شد و اين پديده

  . خسارات سنگيني را به بار آورده است

ساختي، وجود  هاي زمين لرزه در تهران به جهت موقعيت جغرافيايي و ويژگي خطر زمين

آن و ساير شواهد   هاي مخرب تاريخي در محدوده هاي فعال متعدد در اطراف، وقوع زلزله گسل

هاي  وجود گسل ،عامل اصلي وقوع زلزله در تهران. شود ال ارزيابي ميشناختي، بسيار با زمين

 7بيش از به قدرت ي ا  ايجاد زلزله امكانگسل چند  از ميان آنها تنها كه ،استقه در منط متعدد

مخربي   تاكنون زلزله 1209دهد كه از سال  هاي موجود نشان مي داده) همان( .ندرا دار ريشتر

اي ويرانگر در آينده براي تهران  تأثير قرار نداده و به همين دليل وقوع زلزله شهر تهران را تحت

به ري و تهران   هايي كه پيش از اين در ناحيه و زلزله  آماري بر اساس مطالعات. شود بيني مي پيش

اي ويرانگر در  سال زلزله 158هر  طور متوسط هب درصد70از  با احتمال بيش ،ده استرسيثبت 

احمدي و بوچاني، (سال پيش اتفاق افتاد  172 در تهران  آخرين زلزله .داده است رخ اين ناحيه

   .باشد مواجه ميخير أسال ت 23 تا كنون با تهراناي  دوره  وقوع زلزله ،ين اساسابر ) . 13: 1382

ها و مناطق مستعد  رشد ناهماهنگ و غيراصولي شهر تهران، ساخت و ساز در حريم گسل

ها و تأسيسات حياتي نامناسب با شدت  شناختي، طراحي و اجراي ساختمان زمين هاي ناپايداري

خيزي تهران، توزيع ناهمگون تأسيسات و امكانات شهري مورد نياز در زمان بحران، وجود  لرزه

دهند كه در  متعدد در سطح شهر و بسياري موارد ديگر نشان مي  پذير و فرسوده هاي آسيب بافت
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به عنوان . ناپذيري به اين شهر وارد خواهد شد شديد در تهران، تلفات جبران  صورت وقوع زلزله
، 480000ناشي از گسل ري، بيش از   لرزه دهند كه در صورت وقوع زمين مثال؛ برآوردها نشان مي

 446000و مدل شناور حدود  113000، گسل مشا حدود 310000گسل شمال تهران بيش از 
درصد كل  51درصد و13درصد،  36درصد،  55ل حدود به ترتيب معاد(واحد مسكوني 

نفر،  126000نفر،  383000بينند و به ترتيب حدود  آسيب مي) هاي مسكوني شهر تهران ساختمان
گونه عمليات  هنگام و بدون هيچ نفر تلفات انساني در صورت وقوع شب 302000نفر و  20000

       )1380شهرداري تهران، . (رساني در پي خواهد داشت امداد
  

  الزامات جابجايي پايتخت سياسي از تهران

  شدن جهاني الزامات

نظرهاي موجود در خصوص ماهيت و پيامدهاي آن، به واقع  شدن معاصر به رغم اختالف جهاني
افزا در راستاي يكپارچگي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع  بعدي، تكاملي و هم اي چند مقوله

گونه كه در بخش قبل آمده، گذشته از هرگونه  همان. سياسي استانسانيِ محصور در مرزهاي 
مند و  نقد و قضاوت در اين خصوص، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه تعامالت نظام

شدن معاصر قبل از هر چيز مستلزم گفتمان و عمل رسمي به مناسبات  اي در فرايند جهاني برنامه
  . هاست آن از سوي جوامع و دولت

انداز، اهداف و  شدن معاصر در تعيين چشم كه مقوله جهاني رغم اين درحالي است كه بهاين 
انداز و طرح جامع شهر  از جمله سند چشم(هاي محلي ايران  ريزي راهبردهاي اغلب برنامه

هاي اول تا  و برنامه 1404انداز كشور در سال  نقش اساسي ايفا نمود، اما در سند چشم) تهران
راستايي و يا تعامل با  نشد و هم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رسميت شناخته   پنجم توسعه

بديهي است كه اين فقدان نه از سر غفلت، بلكه با . كار رسمي دولت قرار نگرفت آن در دستور
شدن معاصر  آگاهي و اراده و از تقابل ايدئولوژيك حكومت جمهوري اسالمي ايران با جهاني

  .ناشي شده است
شـدن، قبـل از هـر چيـز مسـتلزم       المللي و جهـاني  كار بين كار ملي در راستاي تقسيم براين، تقسيمبنا

هـاي   ريـزي  ها و برنامه تعيين موضع رسمي مناسبات مربوط در فضاي جهاني در قالب سياستگزاري
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ــه برنامــه  ــزي كــالن و خــرد محلــي، از جمل ــراهم  ري ــرات و ف آوردن  هــاي آمايشــي و ايجــاد تغيي

هاي سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي، حقـوقي و فيزيكـي الزم از سـوي دولـت جمهـوري        زيرساخت

كـار ملـي بـا توجـه بـه الزامـات        تمركـز رويكـرد آمايشـي كشـور بـر تقسـيم      . اسالمي ايران است

شدن، بدون توجه به ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فضايي حاكم داخلـي منتهـي    جهاني

  .به نتيجه نخواهد شد

  

  الزامات ملي 

سرزميني ايران به داليل مختلف اتفاق افتاده   جابجايي پايتخت در طول تاريخ سياسي و اداره

داده كه نظام سياسي ايران از الگوي   اي رخ  هاي تاريخي ها تاكنون در دوره اما اين جابجايي. است

هاي  ت مركزي، دولتنموده كه در كنار دول پيروي مي اي سرزميني سنتي چند هزار ساله  اداره

در آن ساختار، كاركردهاي سياسي و اقتصادي كشور در . محلي متعددي در كشور مستقر بودند

شد و پايتخت نقش همگرايي سياسي و وحدت سرزميني را ايفا  سرزميني پخش مي  كل پهنه

اي  موعههاي سنتي ايران، نيازمند جابجاكردن مج از اينرو جابجايي پايتخت در آن دوره. نمود مي

  . هاي فراوان نبوده است ها و صرف هزينه از كاركردها و زيرساخت

هاي سياسي كامالً متمركز، اختيارات مناطق  گيري نظام جهت شكل مدرن ايران، به  اما در دوره

در اين دوره، . شدمتمركز ) پايتخت(سرزميني كشور از آنها سلب گرديد و در يك كانون سياسي 

كز قدرت سياسي و اقتصادي به شهري با كاركردهاي چندگانه تبديل شد و پايتخت به دليل تمر

مستلزم هزينه و كه هرگونه جابجايي آن در طول زمان چنان پيوندي با مكان خود پيدا نمود 

در اين ساختار، اقتصاد به . پيامدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ژئوپليتيكي فراواني است

، تابعي از ساختار سياسي، خواست، اراده و تصميمات )جهاني( رغم الزامات دروني و بيروني

» ج«هاي اخير در راستاي بند  هاي صورت گرفته در اين خصوص در سال تالش. دولت است

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز نيازمند نظارت به منظور پيشگيري از  44اصل 

  . دولتي است  داري شبه گيري نوعي سرمايه شكل

دهـد كـه در    از سوي ديگر، بررسي اسناد آمايشي و توسعه كالن كشور از آغاز تاكنون نيز نشان مـي 

رغـم   بـه . در توسعه ملي مواجه بوده است اي  تا كنون، ايران با مسائل مشابه 1350هاي دهه  تمام سال
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ايـدار و  آمايشي مصوب مشخص و پ  ها و برنامه هاي به عمل آمده، فقدان وجود سياست تالش  همه
هـاي   تـوان يكـي از نارسـائي    دسـت و اجرايـي بـا آن را مـي     هـاي پـايين   مند برنامه عدم ارتباط نظام

الـذكر موجـب    شـرايط فـوق  . اي ايران در چند دهه اخيـر نـام بـرد    ملي و منطقه  ريزي توسعه برنامه
منـاطق  افتـادگي نسـبي     مناطق، خصوصـاً بازمانـدگي و عقـب     تمايزات شديد برخورداري و توسعه

اي امروزه به يكي از تهديـدهاي جـدي امنيـت و وحـدت      اين تمايزات منطقه. اي كشور شد حاشيه
مطالعـات آمايشـي كشـور تـا       گونه كه در كليـه  به همين جهت، همان. ملي كشور تبديل شده است

ت بايسـ  اي و مـرزي مـي   مناطق حاشـيه   اي با تمركز بر توسعه متوازن منطقه  كنون آمده است، توسعه
سياسـي و    اي بـدون توسـعه   منطقه  واقعيت آن است كه توسعه. هاي ملي قرارگيرد در اولويت برنامه

تمركززدايـي اداري گذشـته و شـرايط موجـود،        محلي، فراتر از تجربه  گيري نظام مستقل اداره شكل
پـذير و  متمركـز تـا غيرمتمركـز در كشـور يكبـاره امكان      گيري نظام نيمه همچنين، شكل. ميسر نيست

اي و همگام بـا اقـدامات    صورت مرحله بايست به اين اقدام مي. گردد منتهي به وحدت سرزميني نمي
  .اي و توانمندسازي انجام پذيرد اي برنامه توسعه
كار  سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران، تقسيم  تنيده و پيچيده و به جهت ساختار درهم ،رو از اين

بر اين . گردد سرزميني، منتهي به توسعه پايدار نمي  سياسي و ادارهملي بدون اصالح ساختار 
  : كار ملي در ايران در صورتي موفق خواهد بود كه در چارچوب زير انجام پذيرد  اساس تقسيم

  ، ملي و فراملي باشد؛)اي منطقه(الزامات زيرملي   كار ملي مبتني بر مجموعه تقسيم •
سرزميني   متمركز سياسي و اداره متمركز تا غير م نيمهكار ملي همراه با ايجاد نظا تقسيم •

  باشد؛
اكولوژيك، مبتني بر  - هاي طبيعي سرزميني، عالوه بر ويژگي  ساختار سياسي و اداره •

  .  فرهنگي باشد - هاي اجتماعي پهنه
       

 الزامات محلي

جايگاه و اعتبار عملكردي تهران، عالوه بر موقعيت مكاني و  :اقتصادي - زدايي سياسي تمركز
  سرزميني و تثبيت و توسعه  مدرنِ تاريخِ تحولِ سياسي و اداره  بنيادهاي زيستي، محصول دوره

به همين جهت شرايط و كاركردهاي كنوني شهر . داري پيراموني در آن است مناسبات سرمايه
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اي است كه نقش رهبري  گونه اخير، به  تمركززدايي در چند دههها و اقدامات  رغم برنامه تهران به

تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فني فضاي ملي و نمايندگي كشور در فضاي 

  . عهده دارد المللي را به بين

تر آمده، به جهت محوريت سياست در نظام اجتماعي ايران، مقر سياسي  گونه كه پيش همان

اما به جهت طي فرايند رشد و . ماهيتاً جاذب و موجب تمركز منابع است )پايتخت(دولت 

در ضمن استقرار . تثبيت، حضور دولت در تهران، ديگر موجب تشديد تمركز در آن نيست

اي خارج از تهران موجب جذب و تمركز ديگر در آن نقطه  پايتخت سياسي كشور در هر نقطه

ساختي تهران، امروزه نه مانع توسعه ساير نقاط كشور، هاي منابع زير همچنين، ظرفيت. گردد مي

اي، خصوصاً از حيث ايفاي نقش فراملي شهر تهران  ملي و منطقه  بلكه فرصتي براي توسعه

  .     است

اي و شهري بر  سياسي كشور بر اساس اسناد توسعه ملي، منطقه  از سوي ديگر، خواست و اراده

اي در  سي مهم با اعتبار جهاني با انجام اقدامات توسعهعنوان مركز سيا تداوم نقش تهران به

هاي استراتژيك شهر تهران بر تداوم مركزيت سياسي آن همراه با  برنامه. خصوص است اين

به همين دليل،   . تأكيد دارند نيستهاي دولتي كه ضرورتي به استقرار آنها در تهران  انتقال دستگاه

ريزي جابجايي پايتخت سياسي در ايران حائز اهميت ويژه  مهآنچه كه در هرگونه مطالعات و برنا

ملي ايران به   نمايد اين است كه اين شرايط امروزه صرفاً نه تهديد، بلكه مزيتي براي توسعه مي

  . آيد حساب مي

  

به جهت  1345كه جمعيت شهر تهران از سال  رغم اين  به :جمعيتي - تمركززدايي اجتماعي

به بعد نرخ رشد آن به جهت  1355اي ملي رو به رشد نهاد، اما از سال ه گذاري تمركز سرمايه

 1375از سال . است شدهاكنون متعادل  هاي تمركززدايي رو به كاهش نهاد و هم اجراي سياست

هاي كالنشهري،  هاي باالي زندگي و آلودگي بخشي از جمعيت ساكن شهر تهران به جهت هزينه

  . شدهاي فقر و رفاه جابجا  در يك حالت واگرايي به سمت حومه

جمعيت (، جمعيت ساكن )جامع(ساختاري  - بيني طرح راهبردي عالوه بر اين، بر اساس پيش

بر همين اساس، جمعيت . ميليون نفر خواهد بود 7/8معادل  1405شهر تهران در افق ) شبانه
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ي ريز ميليون نفر جهت برنامه 1/9شهر تهران در سال معادل )جمعيت روزانه(ساكن و شاغل 

از اينرو با فرض خروج تمامي كاركنان . تأمين نيازهاي خدمات شهري در نظر گرفته شده است

دولتي ساكن در شهر تهران با احتساب متوسط بعد هر خانوار و تعداد جمعيت شهر تهران در 

جمعيت شهر تهران به جهت جابجايي پايتخت ميليون نفر از 2/1، حداكثر حدود 1385سال 

با اين وجود جمعيت شهر تهران در افق جابجايي پايتخت . سياسي كشور جابجا خواهند شد

) ميليون نفر 8/7(شهر تهران  1385نزديك جمعيت موجود سال ) 1404سال (سياسي كشور 

كننده مسائل و  يتبه نوعي تثب 1404بنابراين جابجايي پايتخت سياسي در سال . خواهد بود

  .خواهد بود 1385مشكالت ناشي از تراكم جمعيت و مشكالت شهري تهران در سال 
  

اليه شمال شرقي  در منتهيشدن  شهر تهران با واقع :كاهش مخاطرات وقوع زلزله احتمالي

ز و تهران كه در موقعيت پايكوهي محل تالقي دو محور ارتفاعي مهم البر - دشت وسيع قزوين

هاي مطلوب  از ويژگيفرد ژئوپوليتيكي،  به  عالوه بر اعتبار منحصر ل گرفته، زاگرس شك

ترافيك . اندازهاي متنوع زيستي و تفرجگاهي برخوردار است نظير و چشم كماكولوژيك - طبيعي

زيستي ناشي از آن نيز بيش از هر چيز، معلول  هاي هوا، صدا و ساير عوارض محيط و آلودگي

  . ساختار و عملكرد مديريت شهري است

هاي حائز شرايط زيستي مطلوب كشور، راهكار  بودن كليه عرصه خيز اساساً با توجه به زلزله

بلكه بايد با طراحي و تنظيم يك . تواند آن را از خطر زلزله مصون نگه دارد انتقال پايتخت نمي

آكادميك و تجربي، رسمي و (جامع مديريت بحران مبتني بر دانش صريح و ضمني   برنامه

هاي ناشي از آن را  جهت پيشگيري و آمادگي در برابر خطر زلزله احتمالي، خسارت) غيررسمي

گيري  تهران، شكل  قابل توجه در مديريت بحران زلزله  نكته. اي كاهش داد به ميزان قابل مالحظه

دولت مركزي با شوراي اسالمي و   شهري و مشاركت گسترده  كپارچهساختار مديريت ي

  . باشد شهرداري تهران در اين خصوص مي

  عالوه بر اين، شايعه خروج دولت از تهران با هدف مصون ماندن از خطرات ناشي از زلزله

. ودش احتمالي، موجب دلخوري جامعه از دولت و ايجاد خدشه در اعتماد مردم از دولتمردان مي

سازي آن در برابر زلزله و آمادگي  همچنين حضور دولت در تهران در تسهيل و تسريع مقاوم

همچنين، خروج پايتخت سياسي . رواني و فني مديريت بحران بعد از زلزله نقش اساسي دارد
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شهري در عمل به تكاليف   تواند به ناتواني و عدم موفقيت دولت و مديريت كشور از تهران، مي

  طور مثال؛ هب. شود ها و بناهاي شهري تهران قلمداد  سازي بافت اي در مقاوم و برنامه قانوني

هـاي بـم و مازنـدران و     لرزه در پي وقوع زمين 1383مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  •

هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش مسكن كـه قـبالً در سـال     قزوين، به سياست

در آن سند، ارتقاي سطح مديريت سـاخت و  . بيشتري بخشيد تصويب شده بود غناي 1381

كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار مـاهر در كليـه سـطوح و تقويـت      هساز با ب

اي بـه منظـور نظـارت و ارزيـابي كيفـي و دقيـق،        هاي فنـي و حرفـه   نظام مهندسي و تشكل

كـردن اسـتفاده از    لـه و الزامـي  جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و يا نامن در برابر زلز

ــرح و اجــرا،     ــه ط ــوط ب ــررات مرب ــتاندادرها و مق ــه اس ــتاندارد، اســتفاده از كلي مصــالح اس

كـردن اسـتفاده از مصـالح اسـتاندارد بـا       اي و الزامي استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه

رات الزم قوانين و مقـر   كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق ساخت و سازهاي كوچك و تهيه

  به منظور برخورد قانوني با جرائم ناشي از سـاخت و سـازهاي غيـر فنـي و كـاهش آسـتانه      

  پذيري جامعه مورد تأكيد قرار گرفته است،  تحمل

اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور، در                           چهارم توسعه  قانون برنامه 30ماده » ب«در بند  •

ها و شهرها در برابر زلزله، ضـمن   سازي ساختمان سازي و مقاوم نراهبردها و راهكارهاي ايم

نامـه مربـوط، اسـتانداردكردن مصـالح و      گذاران به رعايت آيين الزام كليه سازندگان و سرمايه

كيفيـت سـاختمان،     نامـه  كار در صورت ارائـه بيمـه   سازي، صدور پايان هاي مؤثر مقاوم روش

ربط، گسترش  هاي ذي ي مقابله با آن توسط دستگاهآموزش خطرات ناشي از زلزله و چگونگ

ها و مĤخذه  سازي سيستم تجهيزات ساختمان نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله، ايمن

هاي قـديمي شـهرها    انگار، دولت مكلف گرديد بازسازي و نوسازي بافت و تنبيه عوامل سهل

له را با استفاده از منابع داخلي و خـارجي  سازي ابنيه موجود در مقابل زلز و روستاها و مقاوم

اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حـداكثر ظـرف مـدت     13ماده » ب«مندرج در بند 

سـازمان مـديريت و   . (سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمـه يابـد   10

سـازي و كـاهش    شـي مقـاوم  در ذيل اين قانون، سند ملي و فرابخ )1384ريزي كشور،  برنامه

پذيري ناشي از زلزله توسط وزارت مسـكن و شهرسـازي وقـت بـا همكـاري سـازمان        خطر

در اين سـند يـك   . ربط تهيه و تصويب گرديد هاي ذي ريزي و ساير دستگاه مديريت و برنامه
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  پذيري ناشي از زلزله و اهداف آن طراحي شده است، ساله براي كاهش خطر 20انداز  چشم

سـاختاري   - راهبردهاي توسعه شهر تهران منـدرج در طـرح راهبـردي    2- 8- 1اساس بند بر  •

شـهر تهـران، مـديريت شـهري تهـران موظـف بـه تسـريع در شناسـايي مكـاني و           ) جامع(

هاي اصلي و فرعي شهر تهران و اجراي مقـررات ملـي سـاختمان     سازوكارهاي رفتاري گسل

هـاي اصـلي و    اجراي مربوط به حريم گسـل سازي و اعمال ضوابط طراحي و  منظور ايمن به

هاي حياتي شهر تهران مطـابق   ها و تأسيسات زيربنايي و ساير شريان فرعي در كليه ساختمان

آن راهبردهـا، مـديريت شـهري تهـران      2- 8- 2براساس بند . هاي مصوب شده است با برنامه

ناپايـداري   هـايي بـا شـرايط    ايست نسبت به اعمال محدوديت ساخت و ساز در عرصـه ب مي

هاي بسيار تند به ويژه در ارتفاعات شمالي تهران و اعمـال   ژئوتكنيكي، مستعد لغزش و شيب

در هر گونه ساخت و ساز شـهري در كـل     ضوابط و مقررات ساخت و ساز اصولي و مقاوم

راهبردهاي توسـعه   2- 17- 6الي  2- 17- 1بر اساس بندهاي . هاي شهر تهران اقدام نمايد پهنه

ن، مديريت شهري تهران موظف شده است نسبت به بهسازي، نوسازي و بازسـازي  شهر تهرا

  . هاي فرسوده شهر تهران با اتخاذ سازوكارهاي مديريتي مناسب اقدام نمايد بافت

ها و مطالعـات موضـوعي توسـعه و     ها، طرح برنامه 11- 7و  11- 1همچنين بر اساس رديف 

نـدرج در پيوسـت شـماره چهـار طـرح      م) سـازي شـهر تهـران    ايمـن (عمران شهري تهـران  

شهر تهران، مديريت شهري تهران موظف شده است نسبت بـه  ) جامع(ساختاري  - راهبردي

و  1:2000هاي خطرپـذيري زلزلـه در شـهر تهـران تـا مقيـاس        ها و پهنه شناسايي دقيق گسل

 1390هاي مهم و حياتي شـهر تهـران تـا سـال      ها و پل سازي فضاهاي عمومي و شريان ايمن

هاي موضعي توسعه شهري تهران نيـز مقـرر شـده     ها و پروژه طرح 1- 1طبق بند . اقدام نمايد

هـاي فرسـوده در منـاطق     هاي مداخله بافـت  است مديريت شهري تهران نسبت به تهيه طرح

دبيرخانـه  . (اقدام نمايد 1390مختلف شهر تهران به تفكيك مناطق و با تعيين اولويت تا سال 

  )  51، 47، 11، 6: 1386زي و معماري ايران، شوراي عالي شهرسا
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  گيري بندي و نتيجه جمع

نگري،  جابجايي پايتخت سياسي كشور از تهران مستلزم جامع اتخاذ هر تصميم درخصوص 

و روندهاي غالب  ،نگري، تحليل ساختاري و راهبردي همه ابعاد ملي و محلي تهران از يكسو كل

هاي ساختاري اقتصادي، سياسي،  بر اساس اين پژوهش، زمينه. جهاني از سوي ديگر است

اجتماعي، زيرساختي و طبيعي ملي و محلي موجود جابجايي پايتخت سياسي كشور از تهران 

اي توسعه ملي و شهري  برنامه هاي هتگيريج؛ مباني ارزشي و اند هاي اساسي باهم داراي مغايرت

تهران با هم سازگاري ندارند؛ اتفاق نظر نسبي كارشناسي و سياسي در كشور در اين خصوص 

ي مقطعي در اين خصوص، نه صرفاً در  هاي به عمل آمده بوجود نيامده است؛ اغلب تالش

هاي  كار ملي، بلكه بيشتر از نگراني اي درازمدت آمايشي و تقسيم گيري توسعه راستاي جهت

زيستي و گريز از  طبيعي، اجتماعي و سياسي و شرايط ناگوار محيط امنيتي وقوع حوادث

  .پذيري مديريتي ناشي شده است مسئوليت

المللي، نيازمند  كار بين شدن و تقسيم كار ملي در راستاي جهاني هاي آمايشي و تقسيم گيري جهت

هاي  ريزي ها و برنامه تعيين و تدقيق موضع رسمي كشور در اين خصوص در قالب سياستگزاري

سرزميني به   كار ملي در كشور با اصالح ساختار سياسي و اداره تقسيم. كالن ملي و محلي است

متمركز  اي و محلي در طيفي از نظام نيمه هاي منطقه گيري دولت سمت حكمراني خوب و شكل

  . باشد ميسر مي
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