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در ابتداي جلسه دكتر «عندليب» بيان داشتند كه شهر تهران از هنگام 
انتخاب آن به عنوان پايتخت ايران همواره دو چالش اساسي در زمينه 
پاسخ دهي به مسائل موجود و نقش هاي آينده خود را پيش رو داشته 
ــخ به اين چالش ها، طرح هاي متعددي ارائه شده اما  ــت. براي پاس اس

چالش ها همچنان پابرجاست.
به نظر ايشان اين چالش در دو نكته خالصه مي شود : 

1  عدم ثبات از تصوير آينده شهر تهران 
ــعه شهري تهران و  ــبات مديريت توس 2  عدم وضوح چگونگي مناس

مديريت توسعه ملي در تعريف نقش و جايگاه تهران. 
به همين دليل مهم ترين دستاورد طرح جامع جديد، تشكيل نهاد است 
تا برنامه را به برنامه ريزي تبديل كند. ايشان هدف از برگزاري اين نشست 

را پاسخ دهي به سؤاالت زير دانستند : 
ــادي، فرهنگي و ...)  ــي، اقتص 1 آيا تفكيك نقش هاي تهران (سياس

امكان پذير است؟ 
2 در صورت امكان، كدام يك از نقش هاي تهران بايد انتقال يابد؟ 

3 انتقال اين نقش ها چه تأثيري بر شهر تهران خواهد داشت؟ 
4 برنامه انتقال هر كدام از اين نقش ها از تهران، چه تأثيري بر اجراي 

طرح جامع تهران خواهد گذاشت؟
ــت»، عضو ديگر پانل، با تشريح سابقه تاريخي  ــپس دكتر «زبردس س
انتقال پايتخت در جهان چند پرسش را مطرح نمود : آيا با جابه جايي 
ــكالت تهران كاهش مي يابد؟  اگر زلزله از داليل  پايتخت از تهران، مش
ــت آيا با انتقال پايتخت بهبودي حاصل خواهد شد؟ آيا  جابه جايي اس
با تغيير پايتخت ساختار توزيع جمعيت و فعاليت در كشور متعادل تر 
ــود؟ از سال 35 به  اين سو نظام شهري كشور رو به تعادل است  مي ش
ــال ها در حال بهبود است و توزيع  ــت شهري در اين  س و پديده نخس
ــهرهاي ما  يكى از مناسب ترين  وضعيت ها ميان كشورهاي  فضايي ش
در حال توسعه است. حال اين سؤال مطرح است كه آيا با انتقال مركزيت 
ــكل تمركز از بين خواهد رفت و مكان مناسب براي اين  ــي مش سياس
جابه جايي كجاست؟ آيا نمي توان به راه حل هاي ديگري مانند واگذاري 
اختيارات بيشتر به نهادهاي محلي، ظرفيت سازي يا تداوم سياست هاي 

توسعه متوازن كشور انديشيد؟ 
ــهري بدون  در ادامه دكتر«عزتي»، (از اعضاى پانل)، تهران امروز را ش
شخصيت و هويت خواند و به اين مسئله اشاره كرد كه مكان يابى ها و يا 
به عبارت ديگر سازمان دهي فضايي در ايران تاكتيكي و سياسي است.  
ــتراتژي مدون است و تهران نيز از اين اصل  مكان يابى ها  فاقد يك اس
مستثني نبوده است. به نظر ايشان تهران تركيبي نامتجانس از بنيادهاي 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي- اجتماعي و نظامي- امنيتي است. به نظر 
ايشان، پيش از مطرح شدن موضوع انتقال پايتخت بايد مكان يابى ها بر 

اساس معيار هاي راهبردي صورت پذيرد. 
پس از توضيحات اعضاي پانل حاضرين در جلسه به تشريح نظرات 

خود پرداختند :
دكتر «اطاعت» يكي از مشكالت را در نگاه پروژه اي به جاى نگاه فرايندي 
دانست. از نظر وي موضوع انتقال پايتخت سه حوزه را در بر مي گيرد : 
اول؛ تمركززدايي سياسي- اداري، به نحوي كه پايتخت فقط نقش مغز 
ــور داشته باشد، دوم؛ تقسيم كار ويژه و كاركردهاي  متفكر را براي كش
سياسي، فرهنگي، تجاري و صنعتي و سوم؛ انتقال كالبدي پايتخت. به 
اعتقاد ايشان حتماً بايد يكي از اين 3 حوزه رخ دهد و پيشنهاد نمودند 

كه جلسه به 3 كميسيون تقسيم شود تا نتيجه بخش باشد. 
سپس دكتر« شريف زادگان» توضيح داد كه اين موضوع يك بار در دهه 
50 قبل از انقالب و سه بار بعد از انقالب مطرح شده است و همواره عمده 
مسئله، معطوف به موضوع تمركز بوده  است. از نظر ايشان مسئله روش 
بحث نيز حائز اهميت است كه آيا براي كشور، عدم تمركز مهم است يا 
ــيم كار ملي در مركز ايران فعاليت ها  انجام اقدامي راهبردي؟ ما در تقس
ــور را متمركز كرده ايم.  و جمعيتي بيش از 30 درصد جمعيت كل كش
بزرگ ترين بازار سرمايه (صنايع، ارتباطات تجاري، ارتباطات مالي و...) در 
ــهري تهران متمركز است و همين تمركز تهران را به وجود  مجموعه ش
مي آورد و تنها چاره آن است كه توسعه نامتوازن كشور را توازن بخشيم. 
مسئله مهم ديگر، منابع است، زيرا از نظر منابع ملي در مضيقه  هستيم. از 

نظر ايشان، عدم تمركز راه حلي جز آمايش سرزمين نخواهد داشت.
ــان كرد كه هدف بحث بايد مشخص شود.  دكتر «رهنمايي» خاطرنش
اگر هدف انتقال پايتخت است اين انتقال تابعي از مسئله ريشه اي تهران 
است. فكر اوليه انتقال پايتخت به سال 68-67 در زمان وزارت مرحوم 
ــش هايي را مطرح نمود : اگر  مهندس «كازروني» برمي گردد كه پرس
دولت تصميم به جابه جايي بگيرد، پايتخت به كجا مي تواند برود؟ اگر 
پايتخت از تهران برود چه مقدار از بار جمعيتي آن جابه جا خواهد شد؟ 
اگر پايتخت از تهران برود چه مقدار هزينه بر است؟ مدت زمان انتقال 

چقدر طول خواهد كشيد؟
ــان مشكالت تهران از آستانه هاي تحمل پذيري فضايي آن  به نظر ايش
فراتر رفته است. تهران دچار مشكل مديريتي، امنيتي و فضايي است. با 
انتقال پايتخت در تهران مقداري از اين بارگذاري  ها كاسته خواهد شد 
يكي از مسائل اساسي تمركز دولت و حكومت در تهران و كارگزار نماندن 
دولت و تبديل آن به بزرگ ترين كارفرماي كشور است. سه راه حل  ارائه 
شده از نظر ايشان شامل انتقال پايتخت به شهري 300 الي 500 هزار 
ــور البته با رعايت  نفري، ابقاي تهران به عنوان پايتخت اقتصادي كش
ــات مديريتي و ايجاد چند پايتخت با نقش هاي مختلف در نقاط  الزام

مختلف كشور بود. 
پس از ايشان، «كمال اطهاري» با بررسي جنبه اقتصادي موضوع بيان 
داشت كه انتقال از نظر اقتصادي و سرمايه گذاري امكان پذير نيست و 
ــاز به هزينه اي بين 150 تا 300 ميليارد دارد كه به اندازه كل توليد  ني
ناخالص داخلي ايران است. ايشان صرفه هاي اقتصادي را دليل ادغام و 

نشست تخصصي انتقال پايتخت در تاريخ 1388/10/30 در نهاد برنامه ريزي توسعه شهري تهران برگزار شد.

دكتررهنمايى :مشكالت 
از آسـتانه هاي  تهران 
تحمل پذيري فضايي آن 
فراتر رفته است. تهران 
دچار مشكل مديريتي، 
امنيتي و فضايي است. 
با انتقـال پايتخت در 
تهران مقـداري از اين 
كاسـته  بارگذاري  هـا 
خواهد شـد يكـي از 
مسائل اساسي تمركز 
دولـت و حكومـت در 
تهران و كارگزار نماندن 
دولت و تبديـل آن به 
بزرگ تريـن كارفرماي 

كشور است. 
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تمركز دانستند. 
ــخيص  ــر «صرافي» توضيح دادند كه بر خالف مصوبه مجمع تش دكت
ــت، انتقال نه براي بهبود وضعيت جمعيت و فعاليت بلكه براي  مصلح
حل مشكالت تهران است. ايشان خاطر نشان كردند كه هويت در آنچه 
ــتيم و اصالح آن به دست مي آيد و نه ايجاد جايگزيني براي آن. از  هس
ديدگاه ايشان، نقش پيشتازي تهران در چشم انداز به عنوان قدرت اول 
منطقه با انتقال دچار مشكل خواهد شد و بنابراين اصالح وضع موجود 

به نسبت انتقال پايتخت گزينه مناسب ترى است.
ــعيدنيا» در مورد پايتخت هاي تاريخي ايران سخن گفت  مهندس «س
ــت كه در طول تاريخ ايران بيش از 30 بار پايتخت كشور  و اظهار داش
ــت. تا به حال هر سلسله و حكومتي براي تأمين امنيت  تغيير كرده اس
خود پايتخت را جابه جا كرده است ولي تهران به دليل موقعيت ممتاز 
خود در سرزمين در چندين دوره مختلف نقش پايتختي خود را حفظ 
كرده است. تهران مركز اجتماعي كشور و داراي موقعيت جهاني است. 
موقعيت جهاني، موقعيت ملي (اتصال به تمام نقاط كشور) و موقعيت 

جغرافيايي شهر تهران، امكان جابه جايي را از بين  مي برد. 
مهندس «بهشتي» توضيح داد كه ساختار طبيعي سرزمين ما وضعيتي 
دارد كه شامل دو كريدور ارتباطي جهاني و ملي (كريدور جنوب البرز 
و كريدور شرق زاگرس) مى شود. در نقطه تالقي اين دو كريدور اصلي 
دشت تهران و دشت قزوين قرار گرفته  كه داراي بيشترين منابع است. 
ــت و به مرور زمان مسائل و تهديدهاي آن  ــور ما، كشوري پويا اس كش
آشكار مي شود. در ايران پيدا كردن مكان براي زيستگاه، امري اعتباري 
ــت. البته ما در 50 سال اخير كاري متفاوت انجام داده ايم و به مرور  اس
زمان متوجه خسارات آن هم شده ايم. به اعتقاد ايشان مشكالت تهران 
از تهران نيست و گرفتاري در سرزمين نيست، بلكه در ذهن ماست كه 

نمي دانيم منابع خود را چگونه مصرف كنيم. 
سپس دكتر «غورچي» از نقش تهران به عنوان جهان شهر در طرح جامع 
مصوب سخن گفت. به اعتقاد ايشان مثلثي متشكل از قدرت، دانش و 
فضا مطرح است كه يكديگر را مي سازند و تقويت مي نمايند. در ايران 
قدرت، متكي بر اقتصاد سياسي با پشتوانه نفت است. به همين دليل اين 
مثلث اگر به جاي ديگري منتقل شود باعث توليد همين فضا خواهد شد 

و انباشت قدرت در جاي ديگر، تهران ديگري را خواهد ساخت.
ــث را از جنس راهبردي و نه اجرايي- تاكتيكي  دكتر «غني زاده»، بح
ــائل را در سطح تحليل راهبردي مورد بررسي  تعريف كرد كه بايد مس
قرار گيرد و تشريح كرد كه بحث انتقال تهران در فضاي تركيبي تهديد 
و ضعف قرار دارد. در صورتي كه مخالفان انتقال از راهبرد هاي توسعه اي، 

تغيير و يا تبديل به شرايط بهتر سخن مي گويند. 
ــن» تأكيد نمود كه حل مسائل تهران در انتقال پايتخت  دكتر «احس
نيست و راه حل در تمركززدايي است، پس بحث در سطح ملي و آمايش 
ــت. تمركزگرايي از راهبرد هاي دولت است و اين  ــرزمين مطرح اس س

مسئله نه فقط در تهران كه در ديگر نقاط كشور هم ديده  مي شود. 
مهندس «صدري» بحث انتقال پايتخت را معادل با هزينه نمودن 10 تا 
15 سال مصرف كل درآمد كشور دانست و توضيح داد كه با اين اتفاق نه 
تنها اقتصاد كشور ورشكسته مي شود، بلكه اعتباري براي حل مشكالت 

تهران نخواهيم داشت. 
ــته هرگاه از حل  ــه دكتر «داوودپور» گفت كه در دو دهه گذش در ادام
ــده ايم، تصميم به انتقال پايتخت مي گيريم و  ــائل تهران عاجز ش مس
اين ذهنيت ما است كه با تصميمات قانونمند مقابله مي كند. مطالعات 
ــي شهر تهران، از انتقال مركزيت سياسي شروع شد، اما به  تعادل بخش
ــيد كه اين انتقال امكان پذير نيست و نام مطالعات نيز  اين نتيجه رس
تغيير كرد. ايشان توصيه نمود كه به مسئله انتقال پايتخت نگاه نكنيم، 
زيرا اگر هدف حل مسائل تهران است اين اتفاق رخ نخواهد داد و اصوالً 
كالن شهرها پديده هاي پايايي هستند كه با جابه جايي مسائل آن استوار 
باقي خواهد ماند. اما اگر اين انتقال يك تصميم مديريتي است، مسئله 

متفاوت خواهد بود. 
ــخنان دكتر «داوودپور» توضيح داد كه با  دكتر «ماجدي» در ادامه س
ــهرهاي جهان كه در آنها پايتخت تغيير كرده و نقاط  مطالعه كالن ش
جديدي كه اين نقش را پذيرفتند، مشخص شد كه انتقال پايتخت نه 
ــت، بلكه به صالح هم نيست. به همين دليل اسم  تنها امكان پذير نيس

طرح از انتقال پايتخت به تعادل بخشي شهر تهران تبديل شد. 
در انتهاي جلسه، دكتر «عندليب»، سه طيف از نظرات را دسته بندي 
نمود؛ افرادي كه معتقدند انتقال به داليل اقتصادي، فني و ... غيرممكن 
است، گروهي كه انتقال را الزم  مي دانند و معتقدند كه چاره اي جز اين 
وجود ندارد. گروه سوم كه انتقال را غيرضروري مي دانند و آن را حالل 
مشكالت نمي دانند و بايد به دنبال انتقال ذهني و نه فيزيكي بود. پس 
بايد مشخص شود كه هدف از انتقال پايتخت چيست؟ حل مشكالت 
ــي- مديريتي، تمركززدايي و يا انتقال نقش هاي  تهران، يك امر سياس
ــان كردند كه موضوع انتقال پايتخت  تهران است. در نهايت خاطرنش
ــي قرار گيرد و مبحثي راهبردي است.  نمي تواند تك بعدي مورد بررس

پس بايد سازوكار پرداختن به اين بحث راهبردي مشخص شود. 
در انتها مقرر شد حاضرين در جلسه نظرات كارشناسي خود را در اين 

زمينه به صورت كتبي به نهاد ارائه دهند.

بهشـتى:  مهندس 
در  تهـران  دشـت 
تالقـى دو كريـدور 
ارتباطـى جهانـى و 
ملـى قـرار گرفته و 
بيشـترين منابع را 
دارد. مشكالت تهران 
از تهـران نيسـت و 
گرفتاري در سرزمين 
نيست، بلكه در ذهن 
ماست كه نمي دانيم 
منابع خود را چگونه 

مصرف كنيم.
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