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 مقدمه
ولی مراجع مسئول در آن  ،عنوان راهی براي حل مشكالت تهران مطرح شد هب ،فكر انتقال پایتخت ،یك سالی پس از پایان جنگ تحمیلی ،ده سال قبل

اكنون كه بعد از ده سال و به رغم تالش بسیار و اجراي  .شدندتر تشخیص دادند و از آن فكر منصرف  تر و مناسب را عملی« ساماندهی تهران»زمان 

باز دوباره زمزمه انتقال  ،حل نشده باقی مانده است (... مثل آلودگی هوا و ترافیك و)هنوز هم بسیاري از مسائل مهم تهران  ،هاي عمرانی متعدد طرح

  .دشو میده شنی 2و هم از جانب بعضی كارشناسان 1پایتخت هم از سوي بعضی مسئوالن

 ،یا پیشنهاد ،این فكر .د و تا چه حد موثر استشو میخواهیم بررسی كنیم كه انتقال پایتخت براي حل كدام مسئله مطرح  در این نوشته كوتاه می

 :كند ظاهراً قرار است كه دو مشكل زیر را حل ،آید میكه از نظرات ابراز شده بر چنان

  .(ناشی از تمركز و افزایش بیش از اندازه جمعیت و فعالیتمسائل )تمركززدایی و حل مسائل تهران  -1

  .هاي وسیع ناشی از زلزله و سایر خطرات احتمالی حفاظت از اركان حكومت و امنیت ملی در برابر آسیب -2

منحصر به فرد و ناگزیر امروز و آینده  ،نقش و جایگاه ملی ،با توجه به ابعاد ،كجا كه باشد چرا كه پایتخت هر ،پردازیم در اینجا ما فقط به مورد اول می

  .امنیت ملی در آینده ـ بسیار بیشتر از امروز ـ در گرو حل بنیادین مسائل تهران خواهد بود ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادي ،به لحاظ جمعیتی ،تهران

 

 سابقه اجمالي رشد و توسعه تهران
هرچند به  انداز آینده رشد توسعه آن را ـ مالزم است تحوالت گذشته و چش ،داشته باشیم كه تصوري از مسئله تهران براي این ،قبل از ورود به بحث

  .اجمال ـ مرور كنیم

به دلیل تغییرات بعد از جنگ دوم جهانی و تحوالت نقش  ،1221-52ساله  22كه در فاصله  ،د كه رشد تهرانده مینشان  1نگاهی به جدول شماره 

و  ،به دلیل اتخاذ سیاست تمركززدایی از سوي دولت ،به بعد 1252از سال  ،از شدت و سرعت زیادي برخوردار بوده ،ایران در سطح جهانی و منطقه

 ،اراك ،تبریز ،مثل اصفهان)هاي صنعتی و اقتصادي مهم دیگر  بساله و ایجاد قط هاي عمرانی پنج  سایر نقاط كشور در چارچوب برنامهگذاري در  سرمایه

به  تري پیدا كرده و رو آهنگ آهسته ،نواحی روستایی كشور دنبال شد توسعه مناطق محروم و كید بیشتر برأویژه با ت به ،كه پس از انقالب نیز (... اهواز و

كماكان و  1511هاي كنترل جمعیت و تمركززدایی تا سال  با پیگیري جدي سیاست ،2ها و برآوردها شته است و این كاهش طبق پیش بینیكاهش گذا

  .به صورت چشمگیري ادامه خواهد داشت
 

 (هزار نفر)سابقه و چشم انداز تحوالت جمعيت شهر تهران نسبت به جمعيت كل كشور  -1جدول                       

 مقطع زمانی جمعیت

 (سال شمسی)

جمعیت مجموعه شهري  كل كشورجمعیت 

 تهران

نسبت جمعیت به كل 

 (درصد)كشور 

1221 22/15 7/1 88/5 

1222 52/18 2/1 51/7 

1252 78/22 7/2 57/11 

1222 7/22 2/5 22/12 

1232 55/55 3 12/12 

1272 122/31 72/3 22/11 

1511 111 58/8 58/8 

 



مجموعه ي یــا شهر كالن منطقه» تر  را در چــارچوب كلی« شهر تهران»تري از واقعیت داشته باشیم باید تحوالت  كه تصویر درست اما براي این

رشد و توسعه  ،از نیمه دوم دهه چهل 5كه هر چند تهیه و اجراي طرح جامع تهران و اتخاذ بعضی تدابیر دیگر دانیم می .بررسی كنیم« شهــري تهران 

ي كه طور به .اورندها و اراضی اطراف تهران روي بی عث شد كه جمعیت به شهرها و آبادياما با ،را در داخل محدوده قانونی تهران تحت كنترل درآورد

نفري  1111اسالمشهر كه در آن زمان یك آبادي  .امروز یك شهر یك میلیون نفري است ،هزار نفر جمعیت داشت 55حدود  ،1252كرج كه در سال 

تقریباً متصل به در نزدیكی و  ،قدس و ورامین هر یك با بیش از یك صد هزار نفر جمعیت ،هزار نفري است و شهرهاي قرچك 211امروز یك شهر  ،بود

كانون جمعیتی با  12هزار نفره و  22تا  11كانون جمعیتی  18شهر دیگر و نیز  21عالوه بر اینها حدود  .آیند میخود شهرهاي بزرگی به شمار  ،تهران

به )مروز دیگر مسئله فقط تهران صه اخال .اند تهتري تهران و یا بسیار نزدیك به كرج شكل گرفمكیلو 21-51هزار نفر نیز در محدوده  22جمعیت باالي 

ها شهر و آبادي بزرگ و صدها كانون جمعیتی متوسط و  است با ده« مجموعه شهري تهران»بلكه مسئله اصلی  ،نیست( گانه شهرداري 22معناي مناطق 

بخش عمده ( 1272درسال )میلیون نفر  2/2گذارند و با جمعیتی در حدود  باط روزمره دارند و بر هم اثر میكوچك و نزدیك به هم كه با یكدیگر ارت

  .اند تهاستان تهران را دربرگرف

در این مورد نیز آهنگ رشد  ،دشو میهمانطور كه مالحظه  .دده میانداز آینده جمعیتی مجموعه شهري تهران را نشان  تحوالت گذشته و چشم 2جدول 

سهم آن  ،هاي كنترل جمعیت و تمركززدایی و با فرض پیگیري سیاست ،شده به بعد كاهش یافته است و طبق برآوردهاي انجام 1222جمعیت از سال 

  .تقریباً ثابت خواهد ماند 1272-1511ساله  22از جمعیت كشور در 

 

 (هزارنفر)عه شهري تهران نسبت به كل كشور سابقه و چشم انداز تحوالت جمعيت مجمو -2جدول 

جمعیت مجموعه  جمعیت كل كشور مقطع زمانی

 انشهري تهر

نسبت جمعیت به كل 

 (درصد)كشور 

1252 78/22 52/2 51/12 

1222 71/22 21/2 72/12 

1232 55/55 52/7 12/13 

1272 12/31 25/11 22/17 

1511 111 71/17 71/17 

 

طی سی  ،سایر مناطق كشور نسبت به، العاده تهران و نقش مسلط آن كه رشد و توسعه فوق یكم این: ندده میجداول فوق دو نكته بسیار مهم را نشان 

اصفهان  ،5/1مشهد با حدود )ما امروز در كشور چندین شهر میلیونی  .سال گذشته تقریباً مهار شده و در آینده نیز كماكان تحت كنترل خواهد بود

هزار نفر  351و كرمانشاه  781قم  ،811 اهواز با حدود)و باالي پانصد هزار نفر جمعیت داریم  (1272میلیون نفر در سال  1/1و شیراز  2/1تبریز  ،27/1

مجموعه شهري تهــران نیز  ،1511میلیون نفر تــا سال  111به حدود  31و دوم اینكه با توجه به افزایش جمعیت كشور از حدود  ،(1272در سال 

هایی كه در آن انجام شده  سرمایه گذاريجایگاه ملــی خود و در هر صورت بــا افزایش جمعیتی متناسب بــا نقش و  ،مانند سایر شهرهاي كشور

روبرو خواهد بود و طبق برآوردها حتی اگر مهاجرت از خارج از استان تهران  (... فرودگاه بین المللی و ،ها بزرگراه ،هاي صنعتی شهرك ،شهرهاي جدید)

میلیون  5/13حداقل به  1511ي تهران تا سال جمعیت مجموعه شهر ،درصد كاهش پیدا كرده به صفر هم برسد 5/1به حدود  1232-72كه در دهه 

نفر خواهد رسید
2
.  

گذاري در سایر  ریزي و سرمایه ذشته امكان برنامههاي گ جا الزم است روي این واقعیت هم تاكید كنیم كه ایران به یمن درآمد نفت كه در سال در این

به لحاظ وضعیت توزیع جمعیت در كشور نسبت به اغلب  ،گذشته مناطق كشور را فراهم كرده است و پیگري سیاست عدم تمركز طی سی سال

مثال شهرهاي پاریس و لندن  عنوان بهاز جمله و  ،تري دارد كشورهاي در حال توسعه و حتی بعضی كشورهاي بسیار پیشرفته وضعیت به مراتب متعادل

درصد از جمعیت كل كشورهاي فرانسه و  2/23و  3/12 ،5/13رتیب هزار نفر به ت 351/11و  222/7 ،535/5هاي  با جمعیت 1552هاي  و سئول در سال

درصد  2/11حدود  1272در سال « شهر تهران»د ده مینشان  1در صورتی كه همانطور كه جدول  ،اند هانگلستان و كره جنوبی را در خود جاي داد

  .جمعیت كشور را داشته است



 بررسي نقش انتقال پايتخت در حل مسئله تهران
مهندسان مشاور )« بررسی مقدماتی انتقال مركز اداري ـ سیاسی كشور»نظر وزارت مسكن و شهرسازي تحت عنوان  مطالعاتی زیر 1238سال در 

 ،ي تهرانشهر كالن داخل منطقه محدوده منطقه : ه براي محل پایتخت جدید بررسی شدگزین در این مطالعه چهار .انجام شد ،(1238بهمن  ،شارستان

كیلومتري  211كیلومتري آن و خارج از شعاع  211اما در شعاع  ،ي تهرانشهر كالن خارج از منطقه ،قه شهري سایر شهرهاي میلیونی كشورداخل منط

 سال برآورده شد و میزان 22تا  12زمان انتقال بین  .گزینه منتخب تعیین گردید عنوان بهچهارم  تهران و با توجه به اهداف طرح از میان آنها گزینه

كـه  ،هزار نفر برآورد شد 2152و  1177 ،317حدود  (در چارچوب سه فرض در زمینه تعداد مشاغل انتقالی)ریزي  عیت پایتخت در پایان دوره برنامهجم

  .نامطلوب دانسته است ،هم به لحاظ اداري و هم از جهت شهرسازي ،مشاور فرض سـوم را

شهر جدید كه بعد  2)ن امروز كار را شروع كنیم و این پروژه به سرنوشت شهرهاي جدید اطراف تهران د كه اگر از همیده مینگاهی به ارقام فوق نشان 

 111كه جمعیت كشور از مرز  یعنی زمانی ،سال دیگر 22 ،دچار نشود. .. نواب و ،متروي تهران ،(از ده سال هنوز مجموعا ده هزار نفر جمعیت هم ندارند

و تازه اگر همه جمعیت  ،میلیون نفر رسیده 18میلیون نفر و جمعیت مجموعه شهري به حدود  71شهرنشین كشور به میلیون نفر گذشته و جمعیت 

جمعیت مجموعه  ،(فرض جمعیتی حداكثر كه از نظر مشاور نامطلوب بوده)در بهترین شرایط  ،پایتخت جدید فقط از مجموعه شهري تهران منتقل شوند

  .میلیون نفر خواهد بود 8/12 ،میلیون 8/17ي به جا 1511شهري تهران در سال 

نیز  اند تهساخ (هاي بسیار متفاوت البته با اهداف و انگیزه)هاي جدید  در اینجا بد نیست به این نكته هم اشاره كنیم كه تجربه كشورهایی كه پایتخت

  .هاي جدید مسئله شهرهاي بزرگ آن كشورها را حل نكرده است د كه پایتختده مینشان 

البته بعضی كارشناسان انتقال پایتخت را در كشورهاي سویس :  دده میتجربه كشورهاي برزیل و پاكستان و تركیه را در این مورد نشان  2جدول 

هاي  مثال ،نداردزنند كه چون نه وضعیت آن كشورها و نه سابقه و تاریخ آنها هیچ ربطی به كشور ما  مثال می (كانبرا)و استرالیا  (بن)آلمان  ،(بـرن)

  .ذریمگ می (مگر الزم شود)معناداري نیستند و ما فعالً از بحث در مورد آنها 

 

 (هزار نفر)تحول جمعيت پايتخت جديد و ساير شهرهاي بزرگ در نمونه هاي برزيل و پاكستان و تركيه  -3جدول 

 1552 1582 1372 شهر كشور

 برزیل

 برازیلیا

 ریودوژانیرو

 سائوپولو

782 

7872 

5851 

1253 

5123 

12527 

1778 

5888 

13517 

 پاكستان

 اسالم آباد

 كراچی

 الهور

- 

2582 

2225 

- 

3223 

2532 

281 

5832 

2182 

 تركیه
 آنكارا

 استانبول

1715 

2311 

2231 

2518 

2823 

7817 
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 .هزار نفر بوده، اما گسترش حاشیه نشینی از اطراف آن موجب افزایش جمعیت نسبت به برنامه شده است211برنامه جمعیت برازیلیا طبق ( 1:توضیح

 .در تركیه پایتخت جدید ساخته نشده بلكه پایتخت از استانبول به آنكارا منتقل شده است(2 
 

 گيري نتيجه جمع بندي و

 ،كمبود یا گرانی مسكن ،میلیونی تهران مسئله آلودگی هوا 2/11میلیونی و مجموعه شهري  7د كه اگر ما امروز در شهر ده میآنچه گفتیم نشان 

بدون )میلیون نفر  8/17كه جمعیت مجموعه شهري تهران به حدود  ،(1511سال )در آینده هم  ،داریمغیره  كمبود خدمات و ،كمبود آب ،ترافیك

 منتها با شدتی به ،رسد باز با همین مسائل می (بهترین شرایط میلیون نفر به پایتخت جدید در 2بافرض انتقال )میلیون نفر  8/12یا  (انتقال پایتخت

  .مراتب بیشتر روبرو خواهیم بود و مسئله تهران از صفحه روزگار محو نخواهد شد و حل آن كماكان به عهده ما باقی خواهد ماند

به  ،ها مشكل است مین سرپناه و شغل و نان و آب آنأچون ت ،سال آینده كشور را 21ی میلیون نفر جمعیت اضاف 51توانیم  در واقع همانطور كه نمی

رویاهایی مثل انتقال پایتخت  به ویژه با ،جلوي بزرگتر شدن هواي تهران را هم .خارج از كشور منتقل كنیم و یا جلوي ورودشان را به این دنیا بگیریم



هاي  وقتی چین و هند جمعیت ،ما كه در این دنیا تنها نیستیم ،تازه .گریزي نیست ،از همین امروز ،ل آنتوانیم بگیریم و از برخورد با مسئله و ح نمی

 ،هاي همیشه فعال زلزله روي گسل ،میلیون ژاپنی در مساحتی به اندازه استان خراسان 121كنند و یا  رهاي پانزده میلیونی را اداره میمیلیاردي را و شه

وسعت زیاد كشور و این همه  غیره مس و ،گاز ،چرا ما با این همه نفت ،كنند و بازارهاي جهانی را هم اداره میزندگی  غیره بدون منابع نفت و گاز و

برخورد  غیره، از گاه با شعارهایی مثل انتقال پایتخت یا طرح آمایش سرزمین و مان را حل كنیم و هر نباید بتوانیم مسائل ،توانایی و استعداد در مردم

  م؟با مسئله را به تعویق بیندازیجدي 

 

 : براي حل مسئله

بینانه  با شناخت واقعبــه ویژه در شهرهاي بزرگ را بپذیریم و  ،باید واقعیت رشد ناگزیر جمعیت كشور و در نتیجه رشد ناگزیر جمعیت شهرنشین -1

هر روز تاخیر و تعویق در انجام اصالحات الزم و  .كنیممدیریت صحیح و بسیح همه توان خود براي حل مسائل اقدام  ،ها و امكانات از محدودیت

  .هاي احتمالی آینده را بیشتر خواهد كرد ها و خسارت دامنه بحران ،پاسخگویی به این ضرورت

یونی میل11ي شهر كالن اداره امور یك منطقه ،ها ونهادهاي محلی اقدام كنیم ام مدیریت شهري و تقویت شهرداريهرچه سریعتر براي اصالح نظ -2

  .ها و نهادها و قوانین كهنه و ناكارآمد موجود حریف این مشكل نیستند مجموعه سازمان .مدیریت پیشرفته و امروزي الزم دارد

هاي خود از  ر راه حلی براي جبران عقب ماندگیباید هرچه زودت .آوري بسیار پیشرفته نیاز دارد نهاي هنگفت و ف اداره شهرهاي بزرگ به سرمایه -3

  .پیدا كنیم ،ها در این زمینه ،جهانیقافله 

معناي مشاركت هم فقط پرداخت به موقع عوارض و مالیات  .بدون مشاركت جدي و فعال مردم ممكن نیست ،به ویژه شهرهاي بزرگ ،اداره شهرها -4

ي شهر و ســایر نهادهاي بدین منظور شــوراها .گیري براي تعیین سرنوشت شهرهاي خود دخالت داشته باشند مردم باید در تصمیم .نیست

  .هاي قانونی دخالت موثر آنها در اداره امور شهرها هرچه بیشتر فراهم شود مـردمی باید تقویت شوند و زمینه صنفی و

ات و مدیر خوب را كسی بداند كه با جر ،«پروژه هاي درشت »اي از  اجراي سلسه ،خالصه اینكه با این طرز فكر قدیمی كه معناي مدیریت خوب را -5

و مردم  ،كند ها را اجرا می این پروژه ،(ها به جاي تالش در اصالح آن ،اعتنایی و دور زدن قوانین دست و پاگیر و در موارد الزم با بی) «قاطعیت »و 

ساختمانی و یــا فروش و راه تامین پول براي اداره امور را نیز فروش تراكم  ،پردازند كن كه مالیات خود را به موقع می خوب را مردمی حرف گوش

  .هاي خود را حل كنیمشهر كالن توانیم مسائل نمی ،داند می غیره و 3برابر قیمت تمام شده 2تــا  2/1اتومبیل سواري به 

ه عواقب بتوجهی  یت نظام حمل و نقل عمومی و یا بیبه دلیل غفلت طوالنی ما از تقو ،براي مثال ،نتیجه چنین طرز فكر و مدیریتی این است كه وقتی

فایده بدهیم و آنها را  فقط به مردم هشدارهاي بی .دده مید و یا خطر زلزله دندان نشان شو میهوا تا حد مرگ آلوده  ،رویه خطرناك ساخت و سازهاي بی

  .حواله كنیمغیره  و حل مسائل را هم به انتقال پایتخت و طرح آمایش و نگــران كنیم ،دستشان برآیدكه كاري از  بدون این

 

 

 : ها پانوشت 

گزارش  ،شناسی مهندسی و محیط زیست مراسم گشایش اولین كنفرانس زمین سخنرانی وزیر مسكن و شهرسازي در ،براي مثال -1

 21/17/78روزنامه همشهري مورخ

  15/15/78 روزنامه عصر آزادگان مورخ ،راهی براي تمركززدایی ،مقاله انتقال پایتخت ،براي مثال -2

برآوردهاي انجام شده از جمعیت آینده تهران در طرح در دست تهیه مجموعه شهري تهران در مركز مطالعات و ها و  بینی پیش -3

  .تحقیقات شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي

  .كیلومتري تهران 121گسترش تهران و اجراي قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع  از جمله تشكیل شوراي نظارت بر -4

كه اتفاقا با نتایج برآوردهاي دفتر برنامه و بودجه استان تهران هم  ،ها و برآوردهاي انجام شده در طرح مجموعه شهري تهران نیبی پیش -5

  .بسیار نزدیك است

هزار تومان است ولی  711میلیون و  3توسط كارخانه  512براي مثال طبق قول یكی از مقامات شركت ایران خودرو قیمت فروش پژو  -6

 .5 صفحه 18/5/78همشهري  ،دشو میمیلیون تومان به مصرف كننده عرضه  11ل انواع عوارض با قیمت باالي به دلی

 :منبع

 .3تا  5، شماره 1278زمستان مجله شهر، 

 


