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 جمهوري اسالمی  ، خصوصی سازيِ نامتوازن و آیندهتمركزگرایی
 

  علی محمدزاده
 

 

شرهرها ظهرور و برروز     تنها در تهران و ترا حردي در كرالن    33ي  اه، اين است كه چرا فتنهپرسش محوري اين نوشتار كوت

 . تر اثري از آن بود داشت و در شهرستان هاي متوسط و كوچك و روستاها كم

در پاسخ به سوال فوق، اگر مطالبات موجود در جريران فتنره را اسرتخراج كنريم، خرواهيم ديرد كره سرربرآوردن چنرين          

فرهنرگ  »برآمرده از آن رابطره دارد و ايرن رشرد     « سربك زنردگي  »و « شرهر نشريني   كالن»ي زيادي با  اندازه مطالباتي تا

ي پريش تراكنون    هاي خاص اقتصادي و اجتمراعي از دو دهره   و در كنار آن اتخاذ سياست« تمركزگرايي»، با «شهري كالن

 .تشديد شده است

زنردگي   آورد و در نتيجره فرهنرگ و سربك    كند، الزاماتي پديد مري  شهر، براي انساني كه در آن زندگي مي زندگي در كالن

تروان گفرت بره     مري . طلبانه پيوند خورده اسرت   زندگي اي كه با تمنيات مصرف گرايانه و رفاه خاصي ايجاد مي كند؛ سبك

 :آيد وجود مي شهر نشيني، مسائل زير به موازات رشد كالن

 .نشيني و پيچيدگي و گسترگي  فضاهاي زيست رتمانتراكم مادي به معناي ازدحام جمعيت، رشد آپا -

هراي   تكگر و ازدحام فرهنگي به معناي ايجاد پتانسيل براي گم شدن فرد در بطن شهر و در نتيجه كاهش نظارت -

هراي فراغرت و گررايش بره فرردي و       هاي زندگي و سبك غيررسمي، تعدد ساليق و در نتيجه تعدد و تكگر سبك

 .خصوصي شدن دينداري

 .گرايي، رشد فرهنگ مصرفي، رشد صنعت اوقات فراغت و پررنگ شدن جنسيت مصرف -

 .بخش خدمات نسبت به كشاورزي و صنعت ي سرطاني توسعه -

 .زندگي ليبرال ي سبك   نمايندهبه عنوان مرفه  متوسطِ ي  افزايش شكاف طبقاتي و رشد طبقه -

همراه خواهد داشت، امرا اتخراذ    برخي از موارد فوق را بهشهر نشيني خود به تنهايي  اگر چه رشد نامتوازن و سرطاني كالن

، موجب تشديد و تورم مسئله خواهد شد؛ تا اندازه اي «سازي  نامتوازن خصوصي»هاي اقتصادي ليبرال و مبتني بر  سياست

 .شهري طبقه بندي كرد هاي اقتصادي را در سطح علت رشد فرهنگ كالن توان اين سياست كه مي

تنها كاهش نيافت، كه تشديد هم شد و  نه -طور خاص تهران و به -المي، تمركزگرايي و رشد كالن شهرهاپس از انقالب اس

داري سمت و سو گرفت و البتره   دوم انقالب، سياست هاي اقتصادي به سمت خصوصي سازي و اقتصاد سرمايه  از آغاز دهه

« تغييرات فرهنگري »زده،    شتاب سازي ين روند خصوصيصورت نامتوازن و ناهماهنگي اجرا شد و ا اقتصادي، به  اين سياست
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ي مناسرب، ايرن تغييررات را     دليل زمينه ويژه تهران به شهرها و به متناسب با خود را بر جاي گذاشت كه در اين ميان كالن

 . رشد و گسترش يافت« انسان  انقالب اسالمي»در مقابل « انسان  شهري»پذيرفتند و 

هاي گوناگون، با تغييراتي همچنان ادامه دارد و اين مسئله منجرر   ها و سياست با وجود تغيير دولتبايد گفت كه اين روند، 

اي از از افراد در مقابل فرهنگ و تفكر انقالب اسالمي شده است كه نمونره اي از ظهرور و برروز ايرن انسران        به رشد طبقه

اندن فتنه، تا زمراني كره رونردهاي فروق الرذكر وجرود       و مطالبات آن متجلي شد و با وجود از سرگذر 33ي خاص، در فتنه

 .داشته باشد، خطر اين انسان براي انقالب اسالمي وجود خواهد داشت و بلكه تشديد هم خواهد شد

ي  اوال بايسرتي توسرعه  ( مردل پيشررفت و عردالت   )ي جمهروري اسرالمي    ي كار در اين است كه در مردل آينرده   اما چاره

هراي اقتصرادي    و روستاها جايگزين رشد سرطاني  شهرهاي بزرگ شود و ثانيا در سياست هاي متوسط و كوچك شهرستان

براي تربيت انسان طرراز انقرالب   « زمينه»تنها در اين صورت است كه . مبتني بر خصوصي سازي تجديد نظر صورت گيرد

 .اسالمي مهيا خواهد شد و اين البته حداقل ماجراست

 

 شهر نشيني، خصوصي سازي  نامتوازن، سبك زندگي، انسان شهري النتمركزگرايي، ك: هاي كليدي واژه
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