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چكیده

هادرفضایشهرییكیازموضوعاتموردبحثوبررسیدرگذاریچگونگیسیاستوبررسیفضایشهر

شهر، جغرافیایی قلمرو و فضایی چارچوب به توجه بدون كه، صورتی در است. سیاسی جغرافیای

هارانآنآوردكهجبهاوفضایشهرمشكالتیپدیدمیعدمتطابقبینسیاست،هاانجامگیردگذاریسیاست

زیادیایجادمیبسیارهایخسارت دانانسیاسیراموظفهاییكهامروزهجغرافییكیازحوزهبنابراین،كند.

ساختهتابهآنبپردازند گذاریومدیریتفضایسیاسیشهربازیربنایجغرافیاییچگونگیسیاستموضوعِ

تهران در به،است. برای ایران، سیاسی پایتخت سازمانعنوان از باید شهر فضای سیاسی آرایدهی

بهدانانجغرافی سیاسیجغرافیویژه، ،دانان استفاده عملكردها بهكرد دركردبرای طرح و پروژه نوع هر .

پذیرنیست.چونراستایتوسعهومدیریتسیاسیفضایشهرتهرانبدونهمكاریوهمیاریجغرافیاامكان

آیندوتجربهقالبوظرفمكانیوفضاییازحالتبالقوهبهحالتبالفعلدرمیهادرهاوطرحپروژههمةكه

مشكالتیعدیدهنشانمی استبا شده اجرا تدوینو نظرخواهیجغرافیا و بدونحضور طرحیكه هر دهد

باروشبنیادیحاضر،ةیمكانیمواجهشدهاست.مقالیشناسیوعدمكاراساختیواقلیمویژهمشكالتزمینهب

هاگذاریشهرتهرانبایدسیاستةدهیوتوسعلهاستكهبرایسامانئدرصددبیاناینمس،تحلیلی-توصیفی

بردولتمحلی،گیرد.دراینزمینهانجامهاییفضاییویژهپتانسیلهدرراستایشرایطوامكاناتجغرافیاییب

كیدشدهاست.أصریسیاسیدرفضایشهرتهرانتعنوانعنهعنواننمادجغرافیاییوایجادامنیتببه
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مقدمه
 ،د. در این میاننقتصادی و سیاسی و نهادی داراکه ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعی،  اند فضایی -های اجتماعی شهرها نظام

ای برخوردار است. از  سازوکار کنترل دیگر ابعاد حیاتی شهر از اهمیت ویژهعد سیاسی و نهادی به دلیل داشتن قدرت و بُ

های  فضایی شهر و مسائل شهری از این مناسبات در کانون پژوهش ةو قدرت در توسع ،پیامد، مناسبات سیاسی ،این رو

)کاویانی راد و  است کالن و های خرد جغرافیای سیاسی بوده است. فضای شهر بازتابی از مدیریت سیاسی فضا در عرصه

 (.167: 1390 عزیزی،

برخی  ،روست. با این حال های روب با مشكالت عدیده ،ویژه پایتخت کشورها هشهرها، ب گذاری در کالن سیاست ،امروزه

را مدیریت کنند و  ،خصوص در فضای شهری هاند مشكالت طبیعی و انسانی موجود در سرزمین خود، ب کشورها توانسته

اند که همانا توجه به  اساسی توجه ویژه نشان داده ةآید در این کشورها مدیران و مسئوالن شهری به یك مقول نظر می به

های جغرافیایی در فضای سیاسی شهرها و رفع تهدیدات  های اخیر تالش جغرافیای سیاسی است. در دهه جغرافیا و

 ید که در صورت توجه خاص به این رشته و با همكاران ها را جغرافیای سیاسی شهر نام نهاده ریزی محیطی در برنامه

 از مشكالت مادرشهرهای جهان حل خواهد شد. یشهری بسیار های کالن برنامه ةدانان در عرص جغرافی

ها باید از متخصصان  هایی شده است که برای رفع آن نابسامانیرشته  عنوان پایتخت کشور ایران، دچار یك به ،تهران

دان وجود دارد که نقش مهمی در تدوین و  ك گرفت. اما در این میان یك نگاه ویژه به جغرافیهای مختلف کم رشته

عد سیاسی فضای شهر تهران کید بر بُأها در فضای شهر تهران دارد. در این مقاله با ت گذاری ها و سیاست اجرای برنامه

با امید ؛ سیاسی شهر تهران اشاره شود ن خواهد شد که به برخی مشكالت و راهكارهای اساسی در مدیریتآ سعی بر

 دهی پایتخت هموار گردد. آنكه مسیری در سامان

تحقیق روش
و  ای آن مشتمل بر متون اسنادی و کتابخانهدر این مقاله از نوع تحقیقات بنیادی و نظری است. منابع مورد استفاده 

 است. دهشتحلیلی تنظیم  -و در قالب روش توصیفی استهای استنباطی  تحلیل

نظری مبانی
شهردر سرزمین آمایش مطالعة

ای از این دیدگاه که  های عمده سازی درازمدت توسعه، به ارزیابی و پردازش بخش یند دیدگاهاعنوان فر به ،آمایش سرزمین

تخب انداز آیندۀ سرزمین تحت تأثیر دیدگاهی من پردازد تا بتواند تصویری مطلوب از چشم قابلیت تجسم عینی دارند می

ریزان برای معرفی  گیران و برنامه شده، راهنمای تصمیم منزلة مرجعی از اهداف هماهنگ ارائه نماید. این تصویر، به

های مختلف خواهد بود که گذار از وضع  ها در عرصه و نوآوری ،ای از اقدامات، اعم از اصالحات، تجدید ساختارها مجموعه

)حسینی،  تاسزیاد آیندۀ توسعة کشورها بسیار  اهمیت این موضوع در. موجود به وضع مطلوب را ممكن خواهد ساخت

1397 :387.) 

سیاست قرار دارد. درواقع، سیاست  ةدر حیط ،امری است مختص متخصصان كهپیش از آن ، آمایش سرزمینهمچنین

کند. این امر منوط به  آمایش را اجرا میو گیرد  تصمیم می ،عنوان متصدی امور عمومی کشور و به عبارتی دولت، به

رتبه یا منتخبان ملت( است که آمایش را در چارچوب  های گوناگون سیاسی )مقامات عالی های شخصیت عملكرد بازنمایی

نمایند. برای تحقق آمایش  داده است عملی می ها قرار و با استفاده از ابزاری که قدرت سیاسی در اختیار آن ایدئولوژیكی
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 ،ترین آن تسلط بر زمین است. همچنین اید ابزار ضروری آن را در اختیار داشته باشد که مهمسرزمین، قدرت سیاسی ب

کردن نیروهای متخصص به سوی قدرت سیاسی را داشته باشد تا این نیروها بر اساس  آمایش سرزمین باید قابلیت جذب

ان یك ضرورت مثبت باید مجاز عنو شده به قدرت سیاسی خدمت کنند. به عالوه، نقش حكومت به اختیارات تعریف

د و از جانب اکثریت جمعیت به رسمیت شناخته شود. در کشورهایی که دستگاه حكومتی از زمانی طوالنی وشمرده ش

وجود دارد، سیاست آمایش از قدمت زیادی برخوردار است. حتی اگر به این موضوع به صورتی که اکنون طرح است 

 .(1398 )حسینی، پرداخته نشده باشد

 

 شهرفضای درریزیبرنامه و مدیریت

مدیریت شهری ترکیبی از اجزا و  ،ن را به یك نظام تشبیه کرد. بنابراینآتوان  برای درك مفهوم مدیریت شهری می

برای  اند و و دارای هدف خاصی  که به یكدیگر وابسته و دارای روابط متقابلاست های مختلف یك مجموعه   بخش

ها،  مانند معاونت ،هایی تشكیل شده بخشکنند. مدیریت شهری نیز از  رسیدن به این هدف اجزا با هم همكاری می

ها  بندی نظام نظام مدیریت شهری از نظر رده ،. همچنیناند های وابسته که با یكدیگر در ارتباط متقابل یا اداره ،ها سازمان

مراتبی و تقسیم کار دقیق  د. زیرا متشكل از تعداد زیادی افراد و دارای ساخت سلسلهگیر های اجتماعی قرار می نظام ۀدر رد

 .(10: 1378)مزینی،  است

تدوین درست و اجرای عبارت است از: ریزی شهری  مدیریت و برنامه ،در یك تعریف کوتاه و جامعزعم نگارنده،  به

در مفهوم مدیریت دو برداشت وجود دارد که در  ،طور کلی هموقع سیاست در فضای شهر برای ایجاد امنیت شهروندان. ب به

 :شد ها اشاره خواهد به آن 1شكل 

 
مفهوممدیریتدردوبرداشت.1شكل

 

های مشكالت شهری تا حد زیادی به مدیریت کارآمد شهری بستگی دارد و چگونگی واکنش در  رهیافت ،بنابراین

شده توسط مدیران شهری  کارگرفته های به یا نشدن مشكالت به سیاستشدن  ها و حلنآبرابر مشكالت و رسیدگی به 

 وابسته است.



شهریمدیران
 ند از:ا این امور دخالت دارند عبارت ۀهایی که به نحوی در ادار امور شهری یا سازمانۀ کنند های اداره در ایران سازمان

برداشتنو.2

 های مدنی مورد استفاده قرار گیرد مشارکت مین نیازهای شهرأاستفاده از بخش خصوصی در ت اقتصادی ةعنوان ابزار توسعه شهر ب

سنتی برداشت.1

 ها شهرداری  ةوسیله شهر ب ۀادار ریزی شهری مقابل برنامه مدیریت شهری در ریزان شهر مجریان و برنامه ةفاصل
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سیاستگزارومدیریتیهایسازمان
به وظایف برخی  ،گذار در شهر پرداخته شده است. در عین حال های سیاست سازمان در این بخش به برخی وظایف

 هایی هها کمتر توجه شده اشار ها دخیل باشند و به آن گذاری سیاست ةها که باید در امور شهری و در عرص سازمان

 شود. می



 
(ترسیم:نگارنده)مدیرانشهری.2شكل



بخشدولتی

بخش
دولتینیمه

  بخش
خصوصی

مراكزتعلیموتربیت

 موزش و تربیت نیروهای متخصص برای سیاستگذاری و آشنایی مردم برای همكاری و ایفای نقش شهروندیآ

راهداری

 های حمل و نقل و هماهنگی اجرایی بین بخش از آن هابرداری  هاو بهره های مربوط به احداث جاده تنظیم سیاست

پلیس

 .  ثری دارندؤنهایت ایجاد امنیت در شهرها نقش م

سازمانجغرافیایی

 .  و سازه درست بنیان گردد ،اصلی کارهای اجرایی از ابتدا با توجه به ارتباط متقابل موقعیت، فضا ةتا پای شودن جغرافیایی تدوین اهای شهری ابتدا باید با مشورت متخصص پروژه

شوراها

 .نمایند ها عمل می مقننه برای شهرداری ۀقوة مثاب هبشوراها در ایران 

شهرداری

 . پردازد دولتی است که با چند معاونت به امر مدیریت در شهر می مدیران بخش نیمه وشهرداری و درواقع شهردار جز
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شهریهایگذاریسیاستبارۀكهنهونودرهایدیدگاه
ها و فرضیات مختلفی وجود دارد. این  ها دیدگاه های مربوط به آن گذاری کارایی و وضعیت شهرها و سیاست بارۀدر

و ایدئولوژی حاکم در هر  آراشنایی با آ( که برای 15: 1384کارگر، )د نشو نو و کهنه تقسیم می ةها خود به دو دست دیدگاه

های کهن و در  ، محورهای اصلی در دیدگاه3 پردازیم. در شكل ها می نآ آرایطور اجمالی به بیان  ها به کدام از این دیدگاه

 های نو بیان شده است. محورهای اصلی در دیدگاه 4شكل 

 

 

هایشهریگذاریسیاستبارۀهایكهندردیدگاه.3شكل

 

هایشهریگذاریسیاستبارۀهاینودردیدگاه.4شكل

 

به چگونگی تا  آن خواهد شد در ادامه سعی بر ،مطالبی که در این بخش، یعنی چارچوب نظری بیان شدهبا توجه به 

 های شهری با تكیه بر مدیریت مناسب و بر محور ایجاد امنیت شهری پرداخته شود. ایجاد و اجرای سیاست

هایكهندیدگاه

 مشكل خود شهرها هستند

 دهد روستا به شهر یارانه می

 .شوند شهرها زیادی یزرگ می

 ها باشد گذاری شهرها باید هدف سیاست ۀی و اندازیمحدودکردن فضای جغرافیا

 .کنند توانند در روستا سر مهارتی هستند که نمی مهاجران از روستا به شهر افراد بی

 .غیرقانونی اقتصاد و خدمات شهری هستند ةسكن

 . اندهای سیاسی های غیرقانونی بستر ناآرامی محله

 ند اشهرها باعث انفجار جمعیت

 ها باید در جایی دیگر دفع شوند ضایعات و زباله

 .حل مشكالت شهر در دست دولت است راه

هاینودیدگاه

 .نوآوری رشد اقتصادی هستند أشهرها منش

 .دهد شهر به روستا یارانه می

 .شود ها بیشتر می تر شود فرصت هرچه شهر بزرگ

 .ها باشد گذاری باید بهبود کارکرد شهرها هدف سیاست

 .مهاجران افراد باانگیزه و ماهر هستند

 .کنند غیرقانونی به اقتصاد شهر کمك می ةسكن

 .کند شهرنشینی نرخ زاد و ولد را کم می

 .غیرقانونی قتصاد و خدمات شهری هستند ةسكن

 . انددوست های غیرقانونی افراد میهن اکثریت ساکنان محله
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هایتحقیقیافته
تهران شهرسیاسیفضای مدیریتچگونگی

ریزی و  هایی است که در صورت برنامه ها و چالش دارای فرصت ،شهر بزرگ عنوان یك کالن به ،محیط زیست تهران

ها راه خود را به فضای  ها و فرصت شود و درصد باالیی از پتانسیل مدیریت صحیح و کارآمد بسیاری از معایب رفع می

ترشدن روزافزون روابط افراد در  پیچیده کنند. سیاسی مهم در دنیا تبدیل می ةکنند و پایتخت را به یك نقط عملی باز می

 ،ویژه در پایتخت کشورها شده است. از دیگر سو هجوامع مدرن موجب پدیدآمدن مسائل و مشكالتی در زیست اجتماعی ب

حل مسائل و  بندی در انجام و نظم اجتماعی جدید راه صورت ۀوجودآمده در ساختار و چارچوب اجتماعی و نحو هتغییرات ب

اران و کارگزاران مربوطه مبتنی بر این وضعیت و بسته به چارچوب ذگ ا چندوجهی و متكثر کرده است. سیاستمشكالت ر

)سیاسی، اجتماعی،  ایجاد و حفظ امنیت برایسیاسی و اجتماعی و امكانات موجود راهبردها و اقدامات مختلف را 

اد جای بارۀمطالبی در ةاند. در اینجا ارائ ش گرفتهها در پی محیطی( و همچنین پیشگیری از وقوع آسیب و زیست ،فرهنگی

های ایجاد امنیت در فضای شهر تهران برای  مد در شهر تهران و همچنین توضیحاتی پیرامون راهآدولت محلی کار

دهی شكل خواهد  سامان ةآرامش شهروندان حائز اهمیت است. چون در شهر پایتخت اگر به موارد زیر توجه شود، سه پای

 گرفت:

 

 
دهیپایتختسامانةسهپای.5شكل

 
 ۀ)منطقه، ناحیه، یك محدود های محلی در یك محل مدیریت فضای سیاسی شهر یعنی با کمك سازمان ،درواقع

 فضا و انسان( ةد و در این میان عنصر جغرافیا )رابطشوجغرافیایی( و با همكاری شهروندان امنیت مادی و معنوی ایجاد 

ها مطابق با فضا و هماهنگ با  گذاری های جغرافیایی سیاست یعنی بدون حضور جغرافیا و شاخصهنقش کلیدی دارد. 

 ةهم در زمین ؛طلبد گذاری در فضا اعمال نظر جغرافیا را می د و در نتیجه چگونگی سیاستنکن موقعیت مكانی عمل نمی

 انسانی. ةطبیعی هم در زمین

شهر تهران  ةدهی و توسع له است که برای سامانئرصدد بیان این مسطور که در چكیده ذکر شد، این مقاله د همان

ادارۀ امور  ،های فضایی صورت گیرد. امروزه ویژه پتانسیل هها در راستای شرایط و امكانات جغرافیایی ب گذاری باید سیاست

عمومی با نگرش سنتی به هیچ  ۀهای اساسی شده یا باید بشود. چون امكان ادار شهری نسبت به گذشته دچار دگرگونی

ها( است. با توجه  )شهری و محله دهی مدیریت عمومی سازمان ۀها، تحول در شیو س این دگرگونیأوجه وجود ندارد. در ر

ها و کارگزاران ارشد مدیریت دولتی،  ها، تمرکز اختیارات در وزارتخانه و تنوع وظایف حكومت ،به گستردگی، پیچیدگی

عد جغرافیایی کند. تمرکززدایی و انتقال قدرت بر واگذاری اختیار در بُ توسعه را با مشكل مواجه می یابی به اهداف دست

 (.81: 1394)مقیمی،  اشاره دارد و به معنی واگذاری اختیار از شعبات مرکزی به شعبات فرعی است



 1549                             ...یشهریدرفضاهاگذارییاستسیچگونگیبررس

زیع وکه در راستای ت ،حلیدهی فضای سیاسی شهر تهران اشاره به حدود و اختیارات دولت م در سامان ،بنابراین

 ۀرسد. در اینجا به اجمال در رابطه با دولت محلی، که در قالب واژ نظر می ضروری به ،کند فضایی قدرت عمل می

محیطی که  ویژه امنیت زیست هو چگونگی ایجاد امنیت، ب ،(111: 1394)مقیمی،  شود سازی می جغرافیایی مفهوم

ها در فضا و اجرای  گذاری را به خود اختصاص داده است، ولی اعمال سیاست های چند سال اخیر شهر تهران برنامه

 شود. اند، مطالبی شرح داده می ها با موفقیت مطلق مواجه نشده برنامه



تهراندرمدیریتنمادجغرافیاییةمثاببهدولتمحلی
 در هر واحد جغرافیایی امور چندسطحی وجود دارد:

 ؛شود طور مستقیم به سرنوشت و منافع مردم محلی مربوط می محلی که به امور ذاتاً. 1

 ؛شود شهرمندان یك کشور مربوط میهمة ملی که به منافع و مصالح  امور ذاتاً .2

 شود. های روی زمین مربوط می ها و بخشی از انسان المللی که به منافع جمعی ابنای بشر یا ملت بین امور ذاتاً .3

« گرایی جدید محلی»دانند و آن را  شدن می یند جهانیای و رهبران محلی را ناشی از فرشدن نیروهای محل برخی فعال

مبنا، مشارکت شهروندی و  ریزی محله گرایی، دانش محلی، برنامه های محلی . مفاهیم و نظریه(10: 2001)جونز،  نامند می

گرایی و دادن امتیازات بیشتر به دولت  ترین واحد فضایی )محله( همگی بر محلی صدور و اجرای حكم بر اساس کوچك

 (.57: 1392)ویسی،  کند می دکیأمحلی ت

 مدیریت در فضای شهر تهران بر اساس سه مورد متغیر است:

 ؛امور کشور ۀنظام ادار. 1

 ؛تقسیمات کشوری. 2

 .های حاکم بر مدیریت شهری الگوها و مدل .3

)شهرداری و شورای اسالمی( از  ام متمرکز است و دولت محلیکننده در ایران یك نظ با توجه به اینكه نظام اداره

دهی پایتخت حائز اهمیت باشد دادن اختیارات بیشتر  تواند در سامان هایی که می یكی از راه ،اختیارات نسبی برخوردار است

عد بیانگر بُ ها را حل کند. سیمای دولت محلی و بودجه به دولت محلی است تا با شناسایی مشكالت محل سعی کند آن

ای از  قلمروی که سكونتگاه افراد خاص است. نقش دولت محلی این است که به بررسی مجموعه ؛ی آن استیجغرافیا

ها را مدیریت کند.  های جمعیتی و فیزیكی محل بپردازد و آن مشكالت و نیازهای موجود در محل با توجه به ویژگی

و مشكالت محلی منجر خواهد شد. تنوع  ،گوناگونی در شرایط، نیازها های محلی به تنوع و های متنوع دیدگاه مجموعه

ها را در  طوری که مردم افرادی را انتخاب کنند تا بتوانند نیازها و احساسات آن به ؛سازد محلی نقش سیاست را الزامی می

مفهوم عدم تمرکز از طریق دولت  ،ها ارائه نمایند. بنابراین گذاری در چارچوب فضایی آن گیری و سیاست سطح تصمیم

 شود. متبلور می« و مدیریتی ،جغرافیایی، سیاسی»محلی دارای مفاهیم ضمنی 

دولت محلی متفاوت  22 ،گانه مواجهیم. هر منطقه نمود یك دولت محلی ویژه است. بنابراین22در تهران با مناطق 

 و سیاسی محل ،جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی های های محلی ناشی از تفاوت در تهران وجود دارد. تفاوت دولت

های قلمرو دولت محلی است. پس برای مدیریت فضای  ها در محل تابعی از ویژگی گذاری )منطقه(است. پس نوع سیاست

 شهر تهران باید به الگوی زیر توجه داشت:
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دهیتهرانسامان



 

 

اقتصادی(،)سیاسی،اجتماعیهاسیاستدولتمحلی(22منطقه=22)فضا

 
و فرهنگ باشد. در نتیجه باید  ،های محلی در تهران باید با توجه به سه عنصر جمعیت، اقتصاد قلمرو دولت ۀانداز

عملیاتی دولت  ۀوجود آید. اگر حوز در رابطه با سه عنصر ذکرشده به نوع یكنواختی یكدولت تعیین شود که  ۀطوری انداز

ممكن است به ایجاد هدف مشترك و همكاری بین شهروندان و سیاستمداران کمك کند، ولی از  ،محلی محدود باشد

 ها را تحت فشارهای سیاسی و یك طرف هم ممكن است نزدیكی کارگزاران و سیاستمداران با مردم آزادی عمل آن

بر این مشكل غلبه  زیرا ،ترند تر مطلوب های وسیع طور احساس شود حوزه محلی محدود نماید. به همین دلیل شاید این

نیافتگی یا کندی در  های وسیع تراکم جمعیتی نیز کم است، از نظر اقتصادی به توسعه نجا که در حوزهآکنند. ولی از  می

در این زمینه به « متعادل» یك نگرش ،غیراقتصادی است. از این روشود و حفظ چنین قلمروی  امر توسعه منجر می

 (.10: 1982)اکبر علی خان، جویی اقتصادی منجر خواهد شد  کارایی و صرفه

 ۀو شوراها پایه و اساس این نظام تلقی شده و در ادار ،ها امور در محلی، شهرداری ۀدر قالب تعریف نظام محلی ادار

رود که ناقض قوانین اساسی و سایر قوانین  بی برخوردارند. ولی این استقالل تا جایی پیش میامور محلی از استقالل نس

جویند. ولی  و کمتر از منابع ملی بهره می اند مین منابع خود بیشتر بر درآمدهای محلی متكیأها برای ت کشور نباشد. آن

دانند. این مهم در کشورهای دارای  ملزم می دولت و حكومت مرکزی خود را به پشتیبانی و حمایت از واحدهای محلی

دولت مرکزی نیز بوده  ۀدهد. به این دلیل که واحدهای محلی نمایند سیستم حكومتی غیرمتمرکز بیشتر خود را نشان می

 )سعیدی رضوانی و همكاران،شود  ها در سطح محلی به شهروندان ارائه می حضور آن ةواسط و خدمات حكومت مرکزی به

1392 :540.) 



تهرانشهرگذاریركنمقننهیاقانون
 ةگذاری یا مقننه در سطح محلی در قالب تشكیالت منتخب مردمی به صورت شورایی در سطح شهر، منطق رکن قانون

بر حسب تعداد جمعیت شهرها متغیر است  شهری متشكل از اعضای شورا با تعدادی که معموالً و شورای کالن ،شهری

گیری در مورد ابعاد مختلف مدیریت شهری را به بهترین نحو و مبتنی بر اصل  شده تا تصمیم دهی تعریف و سازمان

های تخصصی و  انجام رساند. این شوراها برای راهنمایی و ادارۀ امور دارای کمیته نمایندگی و استقرار دموکراسی محلی به

دهی  وظایف و کارکردهای مدیریت شهری سازمانباشند که در قالب  مشورت به صحن شورا می ةفنی برای بررسی و ارائ

 وجود دارد: شوراها شوند. پنج نقش عمده برای و تشكیل می

. 5 ؛)واحد حكومتی( نقش حكومتی .4؛ قراردادها ۀنقش منعقدکنند .3؛ نقش نظارتی و تنظیمی .2؛ تدارك خدمات .1

 (.1995)فنویك،  نقش نمایندگی

شود. اما بعضی محالت دارای  ، در بیشتر اوقات از توزیع جغرافیایی استفاده میشورا در شهر تهران ۀدر تعیین انداز

عالوه بر توزیع جغرافیایی،  ،ها توجه شود. بنابراین که باید به آن اند های زبانی متنوع اقوام نامتجانس و ناهمگون و گروه

 (.186: 1394)مقیمی،  شورا حائز اهمیت است ۀتاریخ و سنت در انداز
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تهرانشهرۀكنندمجریهیانهادادارهركن
شهر تهران در قالب شهرداری تعریف شده و به ریاست شهردار و تحت نظارت شورای  ۀکنند ارگان اجرایی و نهاد اداره

عهده دارد.  امور شهر را به ۀراهای محلی مشترك شهروندان و اد مین نیازمندیأهای مربوط به ت شهر فعالیت شهر یا کالن

ن ازیرگروه نظارت دارد و تعدادی از معاون ۀس ساختار سازمانی شهرداری قرار دارد، بر فعالیت چندین ادارأکه در ر ،شهردار

ها بر کار  کنند. ارتباط متقابل شهردار و شورای شهر و نظارت آن شهردار در انجام امور اجرایی سازمان به وی کمك می

ه مردم و ب ةآورد. رکن اجرایی در برخی از کشورها به وسیل وجود می هشهرها ب یكدیگر نوعی تعادل در مدیریت کالن

)ژاپن مستقیم(. بر اساس سه معیار جمعیت،  شود شورای شهر انتخاب می ةوسیله صورت مستقیم و در برخی دیگر ب

 (.67-60: 1379شود )رجب صالحی،  شهرداری تعیین می ةو موقعیت درج ،درآمد



ملیوارتباطمحلیۀحوز
شهرها افزایش استقالل در  شهرها و کالن ۀهای محلی برای ادار از آنجا که هدف از تشكیل دولت ،طور کلی به

اند که حداقل مداخله یا مشارکت  ای تنظیم شده گونه قوانین استقالل محلی به ،گیری و مدیریت امور شهری است تصمیم

های محلی نیز باید کمترین وابستگی مالی و  دولت ،ندولت مرکزی در ادارۀ امور محلی وجود داشته باشد. به تبع آ

تواند با توجه به استقالل  دولت محلی یا شهرداری شهر تهران می ،سیاسی را به دولت مرکزی داشته باشند. بر این اساس

لی زیادی که در ادارۀ امور مدیریت شهری دارد، خدمات شهری را به بهترین شكل و متناسب با نیازهای شهروندان مح

 ارائه کند؛ نیازهایی که ممكن است از یك منطقه یا استان به منطقه یا استان دیگری متفاوت باشد.



آفرینیونقشكاركردیۀحوز
 افرینی دولت محلی به عوامل زیر بستگی دارد: میزان اختیارات و قلمرو نقش

 ؛1نوع نظام حكومتی

 ؛(229-228: 1392)ویسی،  2فرهنگ سیاسی جامعه

 ؛اقتصادی و اجتماعی و اداری دولت مقتضیات

 .بینش سیاسی سیاستمداران و زمامداران حاکم بر جامعه

 توان گفت قلمروهای کارکردی دولت محلی در تهران شامل موارد زیر است: می ،بنابراین

 

                                                                                                                                                                   
 ای ناحیه و بسیط فدرال، .1

 نبودن و بودن دموکراتیك .2
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قلمروهایكاركردی.6شكل

 

خدمات متنوعی صورت  ةاختیارات در ارائ)دولت محلی( این  ها در نتیجه مطابق رویكرد موضوعی به وظایف شهرداری

د و شوتا هم کار شهرداری سبك  شودها واگذار  هایی دیگر در محله گیرد که به نظر باید برخی از این امور به سازمان می

ها  ترین آن متخصصان انجام گیرد. مهم ةتر و با مداخل طور جزئی به نحو احسن انجام گیرد هم سایر امور در محل به

 ند از:ا عبارت

 

 
هاعملكردیآنةنهادهایمحلیپیشنهادیوحیط.7شكل

قلمروهای
كاركردی
دولت
محلیرا
 درتهران

آموزش و  
 پرورش

مسكن و 
کاربری  

 زمین

توسعه و 
عمران  
 محلی

حمل و نقل  
 عمومی

بهداشت و  
 درمان  

اماکن 
 تفریحی

اماکن 
 ورزشی

رفاه  
خدمات  اجتماعی

 شهری

خدمات 
 عمومی

خدمات 
 شهری

امنیت  
 عمومی

داوری و 
مبارزه با  

 جرایم

شهرداری  
 محلی

 تعیین و اخذ مالیات•

 ساخت و سازهای محل•

 و رسیدگی به محیط زیست  ،توسعه، عمران•

نهاد  
اقتصادی  

 محل

 امور بازارهای محلی•

 زایی اشتغال•

 الحسنه صندوق قرض•

نهاد آموزش 
 و پرورش  

 پرورش جوانان و نوجوانان و کودکان•

 آموزش بزرگساالن  •

 بسیج محلی

 مبازره با تهاجم فرهنگی  •

 های جشن میالد و سوگواری وفات  ریزی برای اوقات فراغت شهروندان با برنامه برنامه•

سازمان  
بهداشت و  

 درمان

 سالمت مردم محل•

 های محلی رسیدگی به امور درمانگاه•

سازمان حمل 
 و نقل

 احداث راه و آسفالت مسیرها•

 امور متروی محل•

 (اتوبوس و تاکسی) حمل و نقل بار  و مسافر•

 کالنتری

 امنیت فردی•

 امنیت اجتماعی•
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ها  های مختلف و واحدهای موجود در آن ( و محله116-115: 1377)خوبروی پاك،  همیاری و همكاری بین واحدها

 .2؛ نابرابری خدمات رفاهی .1 مانند است، ای دهی فضای سیاسی و رفع مشكالت محله در تهران راهی برای سامان

ها(  )شهرداری های محلی برای پرهیز از عدم تعادل الزم است میان دولت ،نابرابری تصمیمات اداری و قانونی. بنابراین

عدالتی همواره مورد توجه جغرافیا  و بی ،مسائل مربوط به توزیع، نابرابری 60 ةهماهنگی و برابری برقرار باشد. از اواخر ده

ای و  ( و در قالب مفاهیمی چون مدیریت فضا، عدالت فضایی، تعادل ناحیه239: 1393راد،  نیا و کاویانی )حافظ بوده است

گذاری و توزیع عوامل  اند. این عناوین و موضوعاتی که به چگونگی سیاست در نهایت دولت محلی مطرح شده

 ند.شو پردازند در بطن جغرافیای سیاسی شهر بررسی می گذار در فضای شهر می سیاست



تهرانشهردرفضایمحیطیایجادامنیتزیستهایسیاست
هدف از بازگوکردن مطالب این بخش از مقاله مداخله در کار متخصصان محیط زیست نیست، بلكه هدف پیشنهاد 

دهی اساسی است.  محیطی در فضای شهر تهران به امید رسیدن به سامان هایی برای ایجاد امنیت زیست سیاست

شناسی و  جامعه ۀدر ذیل حوز که موضوع امنیت در شهر تهران عمدتاً کند گرفته این نكته را آشكار می های انجام پژوهش

عنوان عامل اساسی اختالل در  شناسی مورد توجه بوده است و در این راستا جرائم انسانی و محیطی شهری به زیست

ر غالب شهرهای جهان جرائم معمول تهدیدهای دکه ده است شبیان  ،امنیت شهر مدنظر قرار گرفته است. بر همین مبنا

فقط با اصول  هاست. وقوع بیش از حد این جرایم در پایتخت نه های انسان و دارایی ،جدی برای حیات، تمامیت فردی

هدررفتن منابع اقتصادی،  ها، به مسلم نظم اجتماعی تعرض دارد، بلكه همراه خود ضایعات سنگین سختی و رنج انسان

 (.119: 1380)بواندیا،  آورد و وخامت کلی در کیفیت زندگی را به ارمغان می ،هروندانسرخوردگی ش

حال باید نظر به این موضوع مهم داشت که امنیت در چه سطوحی باید در تهران فراهم شود تا شهروندان احساس 

های استوار  ارای زیرساختدهی پایتخت شكل گیرد و محورهای نظم و پایداری در تهران د راحتی کنند و عوامل سامان

 مهم امنیت در تهران توجه داشت: ةگردد. در این راستا باید به دو جنب

 

 
مهمامنیتدرنزدشهروندانتهرانیةدوجنب.8شكل

 
 های مختلف انسانی دانست که با ای از گروه توان مجموعه رقابت، محیط شهری را می ةبا محوری قلمدادکردن مقول

ثرترین ؤکوشند تا به م ، ولی میاند های اجتماعی در رقابت و سازمان ،سساتؤکاربردن زمین، م استفاده و به ۀهم بر سر نحو

توان تهران را محل چالش و تنازع دانست و این خود اهمیت  می ،شكل از امكانات موجود استفاده کنند. به این ترتیب

عد تنازع را از بُ ةریخی به مبحث شهرنشینی برخی حتی دامنسازد. با نگاهی تا محیطی را برجسته می عامل امنیت زیست

دهند و شهر را تا حدودی کوشش انسان برای آزادسازی  عد طبیعی را هم مورد توجه قرار میاجتماعی فراتر برده و بُ

ای   امنیت در شهر تهران در پیوند با موضوعات کلیدی و عمده ةبودن یا شدن اکثریت مردم در سراسر جهان مقول با توجه به شهرنشین .2
 .شود گیرد و لذا واجد اهمیت می همچون امنیت ملی قرار می

 ۀحجم متراکمی از افراد گوناگون است و در صورتی قادر به ایفای کارکردهای ویژۀ یك موقعیت زیستی که دربردارندة مثاب شهر تهران به. 1
 .د که امنیت در نزد ساکنان آن در حد قابل قبول ارزیابی گرددشخود خواهد 
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(. 77: 1356 )ادیبی، دانند می ـ وضع سكونت او بود ۀکنند زندگی انسان تعیین ةکه در مراحل اولی ـ خویش از تسلط طبیعت

های اکولوژیكی مهم در شهرها دارای  ناپذیری برسانند. پروسه ممكن است به محیط طبیعی ضررهای جبران ،بنابراین

در  توان به موارد زیر کند که می رو می ههای متعدد روب موارد گوناگون است که در هر مورد امنیت را با فرصت و چالش

 اشاره کرد: 9 شكل

 

 
یاكولوژیكیمهمدرشهرهاهاپروسه.9شكل

 

  عد امنیت بسیار مهم است: در اینجا توجه به دو بُ

 مردم                                                                                                  

 (پلیس) دولت  کمك با و شهرداری دسته ب  محیطی زیست امنیت
 راهنمایی

 راهنمایی و رانندگی          
 

   
 مردم  

 سازمان جغرافیایی کمك با و پلیس دست هب   محیطی غیرزیست امنیت


دانانجغرافی

و روحی شهروندان تهرانی است.  یمحیطی ایجاد شرایط خوب برای رسیدن به سالمت جسم منظور از ایجاد امنیت زیست

مورد غفلت واقع شده است و  ،یافتنی است که خیلی راحت دست ،های بهداشت در تهران بسیاری از جنبه ،سفأبا کمال ت

کند. در  پذیربودن بهداشت اجتماعی را دچار مخاطره می اندازد و در صورت سرایت این موضوع سالمت افراد را به خطر می

 کلیدی توجه کنند. ةن باید به سه نكتاین زمینه مسئوال

 ؛سرویس های بهداشتی در سراسر شهر

 ؛زبالههای  سطل

 .آلودگی هوا و محیط زیست شهر

خصوص بخش دولتی و  هها، مساجد، مترو، ادارات ب های موجود در شهر اعم از پارك در مورد اول: در بسیاری از مكان

ها پاتوق  شود و بعضی وقت ... سرویس بهداشتی وجود دارد، ولی هیچ اثری از بهداشت در آن دیده نمی ها و بیمارستان

تراكم

تمركز

عدم
تمركز

جدایی
مكانی

هجوم

توالی
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های بهداشتی انتخاب کنند، بسیاری از  تمیزکردن سرویس ۀها یك مسئول فقط ویژ است. اگر شهردارین هم امعتاد

رود. به این مورد در بسیاری از اماکن رسیدگی  شود از بین می هایی که از این طریق به شهروندان منتقل می بیماری

ی برای ایجاد فضاهای تمیز چقدر روی امنیت ارذگ شود، چون هنوز به اهمیت این موضوع پی برده نشده که سیاست نمی

 ثیرگذار است.أدهی شهر ت فرد و به موازات آن امنیت اجتماعی و به موازات آن سامان

ریزی درست انجام  اند، برنامه گذاری زیادی کرده ها برای این مشكل سرمایه در مورد دوم: با توجه به اینكه شهرداری

در برخی از اماکن شهر مورد توجه قرار نگرفته است. یك شهروند وقتی  مكانیزه اصالً های یابی سطل اند. چون مكان نداده

کند و  از انجام این کار خودداری می مجبور باشد مسافت طوالنی را طی کند تا پالستیك زباله را در سطل بیندازد، حتماً

باید در مكان گذاشتن  ،د را دارد. بنابراینکند که عواقب خاص خو ای از خیابان یا کوچه رها می خود را در گوشه ةزبال

های زباله تجدیدنظر شود. در هر مجتمع باید حداقل نزدیك هر ورودی یك سلطل قرار گیرد تا شهروندان سریع  سطل

نظر برسد، ولی در صورت رسیدگی به آن ظرف مدت کوتاهی  خود را در آن قرار دهند. شاید این موضوع ابتدایی به ةزبال

ن اشاره آبه  که قبالً ،شهرداری یا نهاد بهداشت محل ،رسد. همچنین ها به حد اعالی خود می ها و خیابان کوچه تمیزبودن

و به فرایند نند تر را از هم جدا کو های خشك  شد، پالستیك زباله به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار دهد تا زباله

 بهداشت و بازیابی هم رسیدگی شود.

آلودگی هواست. روزانه چندین نفر  ةگیرد، مسئل ترین موضوع کنونی شهر پایتخت را دربر می سوم، که مهماما مورد 

ن محترم هنوز سفانه مسئوالأدهند و مت جان جان خود را از دست می این قاتل بی ةوسیل هکوچك و بزرگ، مرد و زن ب

اند.  های شهروندان پایتخت شده، پیدا نكرده از بیماریبسیاری  أکه منش ،خطرناك ۀراهی اساسی برای مبارزه با این پدید

ن راهنمایی و شان، با چند تن از مسئوالهای دیدگاهدر این راستا، عالوه بر مصاحبه با شهروندان تهرانی و استفاده از 

های محیط  ، آلودگیویژه تهران هد. در ایران و بشوشان استفاده های دیدگاهعمل آمد تا از تجربیات و  های ب رانندگی مصاحبه

ساخت هم  آید، از راه انسان وجود می هها و بادهای غبارآلود( ب )محصوربودن میان کوه زیست عالوه بر اینكه از راه طبیعی

اشاره  10عمده در شكل  ةبه چند نمون ،ها را عوامل انسانی دربر دارد. برای مثال شود که سهم بیشتر آلودگی ایجاد می

 .شود می

 

 
عواملآلودگیمحیط.10شكل

 

ای که از  کل آلودگی ،سهم تردد خودروها در آلودگی محیط بیشتر از سایر عوامل است. البته ،از بین عوامل یادشده

بودن  ها نوع خودرو، فرسوده شود و بعضی وقت وآمد وسایل نقلیه در شهر نمی شود مربوط به رفت طریق خودروها ایجاد می

ریختن زباله در محیط 
 زیست

تردد بیش از حد خودرو  
 ویژه از نوع فرسودهه و ب

 استعمال دخانیات
وسازهای   ساخت

بردن   غیرمجاز و ازبین
 محیط طبیعی

بیش از حد از   ۀاستفاد
مواد و کودهای  

 شیمیایی
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های فسیلی و  ویژه خودروهای مصرفی سوخت هب . شود وسایل نقلیه باعث آلودگی محیط می یو نقص و خرابی اجزا ،آن

ترین عامل آلودگی هواست. مسائل مربوط به تردد خودروها و تخلفات  فرسوده در محیط شهری تهران عامل اصلی و مهم

یست و جلو گیری از آلودگی آن ها در تهران مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی است و مسائل مربوط به محیط ز آن

مهم نهفته است و آن هم این است که پلیس راهنمایی و  ةشود. در این دو جمله یك نتیج ها می مربوط به شهرداری

ها باید آلودگی ناشی از خودروها را کنترل کند، اما چون که هر کدام در یك سازمان یا ارگان  رانندگی با کمك شهرداری

 ،آید. بنابراین ها پدید می مشكالت و شكاف رشته کار هستند، در رابطه با رسیدگی به این هدف یك جدا از هم مشغول به

وجود آید که به امور مربوط به  هها ب در محله« کالنتری محل» یا «پلیس شهردار»اگر در ایران سازمانی با عنوان 

دازد، تا حد زیادی از مشكالت مربوط به آلودگی های ناشی از تردد و رفت و آمد خودروها در شهرهای بزرگ بپر آلودگی

حل خواهد شد. عالوه بر آلودگی هوا در شهر تهران، آلودگی  ،آید خودروها پدید می ةوسیله که ب ،هوا و محیط زیست

وجود آمده است که به صورت اجمالی در اینجا به  هعوامل گوناگونی ب ةتوان نام برد که در نتیج های سطحی را هم می آب

مدیریت آب در محیط  ،ثیر بسزایی دارد. امروزهأشود، چون روی سالمت جسم و روان و امنیت شهروندان ت آن اشاره می

 ةچرخ»کارگیری مجدد آنان در فضای شهری تحت عنوان  هو ب ،آوری فاضالب بهداشتی شهری با لحاظ تأمین آب، جمع

 .(2001برتون، ) شود شناخته می« آب شهری

کرده بر روی سطوح بر  یابد. مواد تجمع دهد با افزایش پوشش نفوذناپذیر کیفیت جریان کاهش می یتحقیقات نشان م

هایی مانند  های شهری، کودهای حیوانی، ... باعث باالرفتن غلظت آالینده اثر آلودگی هوا، نشت بنزین و گازوئیل، زباله

آهن( در رواناب جاری در و روی، سرب، کادمیوم، و فلزات سنگین )مثل  ،مواد معلق، مواد مغذی )نیتروژن و فسفر(

و منابع آب زیرزمینی  ،ها، تاالب ها، مسیل ها به منابع پذیرنده مثل رودخانه . انتقال این آالیندهشود  های شهری می محیط

که سهم زیادی در کاهش امنیت جانی شهروندان دارد.  شود  باعث کاهش کیفیت و از دست رفتن این منابع باارزش می

های  ارائه شده است. مطالعات متعددی در کشور ایران برای بررسی کیفیت رواناب 1ها در جدول  منفی این آالینده هایاثر

 ویژه شهر تهران و اثر آن روی امنیت شهر و شهروندان انجام شده است. هشهری و ب

هابشهریوتأثیراتآنهایرواناآالینده.1جدول

ثیراتأتهاآالینده

 رسوبات )جامدات معلق و محلول(
ها، نابودکردن ساختارهای بیولوژیك،  رفتن زیبایی منطقه، انتقال آالینده کدورت، ازدست

 ها و مخازن رکردن دریاچههای آبی، پُ کردن تنفس و گوارش ارگانیسم مختل

 مواد مغذی )نیتروژن و فسفر(
گرایی، بو، کدورت، سمیت آب، کاهش و نوسانات غلظت  ها، تغذیه جلبكشكوفایی 

 رفتن زیبایی منطقه اکسیژن محلول، ازدست

 ای های گوارشی و روده عفونت ها، ...( ها، ویروس ها )کلیفرم میكروب

 شدن آبزیان کاهش شدید اکسیژن محلول آب، بو، کشته مواد آلی

 غذایی ۀمسمومیت آبزیان و سایر جانداران، تجمع زیستی در زنجیر ها، ...( کش ها، آفت موادسمی )فلزات سنگین، هیدروکربن

 رفتن زیبایی منطقه ازدست زباله

 
وار به  های سطحی تهران فهرست اساس مطالعات طرح جامع مدیریت آب که بر استدر شهر تهران، مسائلی مطرح 

 ده است.ششرح زیر ارائه 



 1557                             ...یشهریدرفضاهاگذارییاستسیچگونگیبررس

طرح  ةویژه درخالل تهی ریزی کاربری اراضی شهر به یند برنامهاهای سطحی در فر کمبود توجهات به مدیریت آب

 ؛جامع شهر تهران

 ؛شهر تهران و حواشی آن کمبود و ضعف در بررسی و ارزیابی و ثبت توان طبیعی محیط زیست آبی کالن

نفع در  ربط و ذی نهادهای ذیها و  های روشن و جاافتاده برای همكاری و تشریك مساعی سازمان فقدان مكانیزم

 رت جهادازیست، وز ویژه میان وزارت نیرو، وزارت کشور و شهرداری تهران، سازمان محیط چارچوب قوانین موجود )به

 ؛کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی(

ر اساس موارد ذیل استوا های سطحی شهر تهران بر های سطحی در طرح جامع مدیریت آب مدیریت آب ۀاهداف عمد

 :ده استش

 ؛گرفتگی معابر و اماکن کاهش مشكالت ناشی از آب ها و شهر و ساکنان آن در برابر سیل حفاظت از

اراضی شهری وجود داشته  ةآب در اراضی شهر، مشابه آنچه قبل از شهرسازی و توسع ةکوشش برای احیای چرخ

 ؛است

 ؛های شهر رواناب ۀدهای سطحی و زیرزمینی پذیرن جهت حفظ و بهبود کیفیت آب کوشش در

 ؛اراضی شهری ۀها از محدود های شهری به جای دفع سریع آن آب مفید از رواناب ۀاستفاد

های سطحی شهر که خود مستلزم عنایت به  های مدیریت پایدار آب استفاده از امكانات مناسب محلی و روش

ندسی مشاور مهاب قدس و پویری، )شرکت مه حفاظت محیط زیست است و ،های اقتصادی، مقبولیت اجتماعی جنبه

1390). 

دست نیروی انتظامی یا کالنتری محل یا بسیج   هاما در آخرین سطح امنیت حفاظت جانی و مالی است که این مهم ب

های اخیر در این نوع امنیت بسیار اثرگذار بوده و  های موتوری و پاس پیاده در طی سال محل سپرده شده است. گشت

برای  بخشیك پیشنهاد در این فقط نیروی انتظامی کاهش یافته است، اما  ةوسیله ها و سوء قصدها ب بسیاری از سرقت

افزایش رضایت شهروندان قابل بررسی است و آن هم این است که مراحل رسیدگی به شكایات شهروندان در برخی 

شدن رسیدگی به  ولی در اثر طوالنی ،دخود را داشته باش ۀکنند ها بسیار طوالنی شده است؛ شاید دالیل قانع کالنتری

شكایات برخی از شهروندان از این نوع امنیت در تهران برخوردار نیستند و تقاضای این مهم را دارند که باید زمان 

تر باشد، چون هر شهروندی درگیر شغل خود است و برای مراجعه به کالنتری  ها کوتاه ها در کالنتری رسیدگی به کار آن

 .تواند اختصاص دهد به کار خود زمان زیادی را نمیو رسیدگی 



شهرسیاسیفضایدهیسامانمشاركتشهرونداندرررسیب
های دولتی  ها و ارگان های عملكردی توسط سازمان دهی در پایتخت بعد از انجام برنامه بهترین راه برای رسیدن به سامان

 را در مشكالت سهیم بدانند و در حل آن تالش کنند. اصوالًها هم خود  نآمشارکت شهروندان در امور شهر است تا 

طور  و به ،سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ةها در حیط انسان ةآید منظور شرکت فعاالن عمل می وقتی از مشارکت تعریف به

های  موقعیتشدن افراد در  (. مشارکت یعنی مداخله و سهیم521: 1370 )ساروخانی، ابعاد زندگی خودشان است همةکلی 

شخص به صورت موافقت یا  آرایکه از طریق بررسی ؛ گسترش امنیت اجتماعی در جامعه و ،منظور ایجاد، حفظ الزم به

دادن  مانند موافقت با شهادت ،شود دهند سنجیده می های خاص و مورد نظر قرار می هایی که در موقعت مخالفت با گویه

مینی برای أونگی برخورد در زمان اطالع از وقوع جرم، میزان اقدامات تمنظور حفظ امنیت، چگ در مراجع قضایی به

منظور  مینی بهأحفاظت از جان و مال، میزان اطالع از رویدادها و وقایع امنیتی، میزان آمادگی برای انجام اقدامات ت



1400زمستان،4ۀ،شمار53ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1558 

: 1382)کالهچیان،  و گسترش امنیت اجتماعی و غیره ،گسترش امنیت اجتماعی، میزان همكاری و کمك به ایجاد، حفظ

توان به چند مورد از کارکردهای مشارکت اشاره کرد که در  در خصوص اهمیت موضوع مشارکت شهروندان می .(135

 .شكل زیر نمایان است

 

 

 

 

 

 

مزایایمشاركتشهروندان.11شكل

 

تنها امنیت عمومی تقویت خواهد شد، که به پایداری آن خواهد  رسد با مشارکت مردمی نه نظر می به ،درمجموع

ماند و در پرتو رهایی بانجامید و امنیت فضای شهری نیز مرهون این امر است تا آزادی و استقالل حقیقی شهر محفوظ 

دن نیازهای ش با توجه به نقش کلیدی امنیت و احساس آن در برآورده ،دست آید. بنابراین هاز ترس و رهایی از نیاز ب

های مهم مشارکت شهروندان در امور شهر حكومت مرکزی بخشی از امور  انسانی و همچنین با عنایت به کارکردهای

محل در شهرها را به مردم و در اصل به نمایندگان مردم واگذار کرده است تا امور محل بهتر انجام شود و این امر در 

ظاهر آسان است، اما در اصل  نظر است. امنیت در شهر به ریان امور صاحبشهر با عنوان دولت محلی قرار دارد و در ج

توان دست یافت از  های گوناگون به این مهم می ترین کار در فضای سیاسی تهران ایجاد وجوه امنیت است و از راه سخت

 جمله:

 ؛کردن ارزش مشارکت از طریق آموزش و ترویج فرهنگ مشارکت فرایند درونی. 1

 ؛ای، نمادی سازی و کاهش اختالالت اجتماعی از طریق مهار اختالل هنجاری، رابطه نهادینه فرایند. 2

 (.)اما زیر نظر آن های مستقل از دولت ها و انجمن مدنی از طریق ایجاد تشكل ةفرایند تكوین و تقویت جامع. 3



تهراندهیدرسامانهایمحلیپیشنهادیدولت1بهترینراهكارهایمدیریتی
محیطی و تهدیدات  برای ایجاد امنیت فردی و اجتماعی شهر و شهروندان تهرانی در راستای مبارزه با آلودگی زیست

تواند حالت راهكار به خود بگیرد و  که البته با زیربنای جغرافیایی مطرح شده است و می شود چند پیشنهاد ارائه می ،انسانی

 :آن این است

آسا زیاد شده است و در طی این مدت آلودگی )هوا  های بلند و غول وساز ساختمان تهای اخیر در تهران ساخ طی سال

شهری  های بلند شاید سیمای شهر را جهان شویم که ساختمان متوجه می ،و صوتی( هم زیاد شده است. اگر توجه کنیم

                                                                                                                                                                   
1. BMPs: Best Management Practices 

 .گردد سطح آگاهی اجتماعی می یمشارکت باعث افزایش و ارتقا

 .استو درواقع تمرینی برای زندگی اجتماعی همراه با آزادی و دموکراسی  می شودپذیری جوانان  شدن و فرهنگ مشارکت باعث اجتماعی

 . شودو خودشناسی می ،خودباوری مشارکت باعث خوداتكایی،

 .دشو های گوناگون می شدن نیازهای شهروندان در زمینه مشارکت باعث برآورده
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د و در نشو هوا می شدنو راکد ییعرض باعث ایستا های کم ها و کوچه کند. خیابان نشان دهد، ولی زیربناها را تخریب می

در جای خود هوا  ،که حرکت کند و به سمت باال کشیده شود. بنابراین یستنتیجه هوای آلوده فضای بازی در دست ن

ها کم است و فضای  هایی که بلندی ساختمان در مكان ،ولی در مقایسه با این وضع .شود ماند و آلودگی هوا بیشتر می می

جایی دارد. اما در تهران درست  هچون هوا فضای کافی برای جاب ،، آلودگی هوا هم کمتر استاستباز بیشتری در دست 

رود و مشكالت را بیشتر  آید و طول ساختمان باال می شود، ولی متراژ پایین می است که تعداد واحدهای ساختمانی زیاد می

 ةها بیشتر است، آلودگی هم نسبت به حوم طول ساختمانبینیم که در مرکز شهر که تراکم و  می ،کند. اگر توجه کنیم می

 ةها در یك پروس حل این است که شهرداری باید کاری کرد که این مشكل حل شود. یك راه ،شهر بیشتر است. بنابراین

د. های بیشتر از دوطبقه را ندهن جواز کسب( ساختمان ساختمان، ة)پروان ساخت ۀ)برای آزمون( به شهروندان اجاز زمانی

های  شوند که ساختمان شاید در ابتدا با سیل عظیم اعتراظات مواجه شوند ولی به مرور زمان شهروندان متوجه می

د و خودشان را با این برنامه وفق نشو اکسیدکربن می چندطبقه باعث تراکم باالی جمعیت و افزایش منوکسیدکربن و دی

های  شهر و ساخت خانه ةهای ارزان در حوم د که با خریداری زمینها پیشنهاد دهن توانند به آن ن میدهند. مسئوال می

ن اویالیی و با طبقات کم از سالمت جانی بیشتری برخوردار شوند. راه دوم این است که شهرداری با قیمتی که مالك

عی تبدیل های مصنو های فرسوده را به فضای سبز و دریاچه دهند موافقت کنند و بافت های فرسوده پیشنهاد می خانه

های کوچك و بزرگ در  وجود فضاهای سبز و دریاچه ،استزیاد کنند. در بسیاری از شهرهای اروپایی با اینكه جمعیت 

 شوند. با آلودگی هوا مواجه نمیبدین گونه کند و  وسط شهر به تهویه و جنبش هوا کمك می

های قبل اتخاذ کرده و تصویب هم  که در سالحل دیگر این است که پلیس راهنمایی و رانندگی در تصمیماتی  اما راه

خودروهایی که طرح زوج و فرد را اجرا نمی کنند قاطعانه و مصمم قانون را اجرا کند و بحث  ةشده است برای جریم

بخشش در بار اول را کنار بگذارد و حتی با انتقال ماشین به پارکینگ به شهروندان بفهماند که این طرح جدی است تا 

هم در  ها انجام دهد و آن تواند آن را با کمك شهرداری دیگر که پلیس می ةز این قانون کمتر شود. یك برنامتخلفات ا

 ،البته .زمانی طوالنی تصویب شود این است که با توجه به مدل خودروها قانون منع ورود به خیابان اجرا شود ةیك مرحل

ورود به  ۀها اجاز در عرض یك هفته در هر روز برخی ماشین های تاکسی دولتی )نه شخصی( مثالً به استثنای راننده

 .یابدبه پارکینگ انتقال ها  آنخودرو  شوند و خیابان را نداشته باشند و در صورت عدم رعایت قانون، جریمه

هایی که گواهی  حل پیشنهادی دیگر در این تحقیق این است که فرماندهی راهنمایی و رانندگی به سازمان راه

ما سن  ةدر جامع .نامه تعلق نگیرد سال گواهی 25دهند اعالم کند که به افراد زیر  ی به شهروندان ارائه میرانندگ

کند و دالیل آن هم  دید میهشدن خیلی پایین است و این موضوع هم امنیت خود افراد هم امنیت اجتماعی را ت راننده

 عبارت است از:

 ؛ایینها با توجه به سن پ بودن راننده تجربه کم

 ؛ها افزایش تعداد راننده

 .شود افزایش تعداد خودروها که موجب آلودگی می

 

 مانند موارد زیر: ،ها بكاهد هوا شود و از آلودگی آب ةهایی که باعث تهوی کارگیری راه هب



بركه

 ؛نشینی جامدات معلق شده برای ته مخزن طراحی
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تاالبمصنوعی

دائم و همیشگی و استفاده از پوشش گیاهی متراکم از  ةبا برقراری جریان پایعمقی هستند که  داشت کم های نگه حوضچه

 ؛آورند وجود می و جذب بیولوژیك به ،گذاری، نفوذ کاسته و زمان الزم را برای رسوب سرعت رواناب

 

1باغچهجوی

کاری  علق گیاهمنظور کمك به حذف رسوب و جامدات م هستند که به عمق برای انتقال رواناب های عریض کم آبراهه

دهد و  کاری در آبراهه بستگی دارد. شیب کم آن نفوذپذیری را افزایش می اند. بازده حذف به تراکم و ارتفاع گیاه شده

 شوند؛ ها نیز جذب ذرات و حذف می بخش قابل توجهی از آالینده

 

2بامسبز

داری بخشی از باران حجم و  جذب و نگهای که سقف یك ساختمان را با پوشش گیاهی پوشانده و با  سیستمی چندالیه

پیك رواناب و ابعاد سیستم زهكشی را کاهش داده و با فرایند تبخیر و تعرق و تصفیه موجب بهبود کیفیت آب و هوا و 

 شود؛ زیبایی شهر می

ای ثر است برؤهای شهر در محل تغییر شیب زمین راهی م ها و رواناب های بزرگ بر سر راه رودخانه گذاشتن صافی

 .های سطحی ها به آب های مضر و پالستیك جلوگیری از ورود آشغال

های  آلودگی ها و افرادی با عنوان پلیس شهردار محلی یا بسیج محل برای رسیدگی به کارگیری سازمان هسیس و بأت

 شهری و کاهش خودروهای فرسوده و دارای نقص فنی. ناشی از حمل و نقل و تردد خودروهای درون

سیاسی دارد، باید از  ةدهی فضای تهران، که بیشتر جنب برای رسیدن به سامان ،شده در مقاله به مطالب ارائه با توجه

هایی که زیربنای جغرافیایی دارد استفاده کرد. در ابعاد گوناگون در شهر تهران یك هرم  های جغرافیایی یا روش روش

 گیرد. قدرت وجود دارد که در هر گوشه یك عنصر قرار می

 

 
زادرفضایشهرتهرانعناصرسیاست.12شكل

گیرینتیجه
طور خاص پیوند وجود  هطور عام و سیاست و فضای شهر ب هبین سیاست و جغرافیا ب، شده در مقاله با توجه به مطالب ارائه

سسات ؤها، م انجمن سیسأزمامداران شهرها بوده است. در قرن اخیر ت ۀدارد. دانش جغرافیا از دیرباز مورد توجه و استفاد

                                                                                                                                                                   
1. Swale 

2. Green Roof 

 حكومت

سازمان های 
 دولت محلی

 شهروند

 جغرافیا 
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و فرانسه و ... همه بیانگر  ،مریكا، آلمان، روسیهامطالعات جغرافیایی و استراتژیكی در پایتخت کشورهای انگلستان، 

بینی جغرافیایی در  جهان ،هاست. بنابراین ها در پیشبرد اهداف آن ها و حكومت اهمیت و نقش دانش جغرافیا برای دولت

طور کلی اسرار ملت  و به ،ها ها، قابلیت ها، فضاها، مكان ها و اهمیت موقعیت ز شناخت ارزشتجزیه و تحلیل مسائل و نی

 دهد. خود و ملل دیگر بینشی عمیق و نگرشی جامع به زمامداران می

الملل در  گیرد. امور بین اداری مربوط به خود قرار می -سیاسی ۀصالحیت و مدیریت ساز ۀامور هر سطح در حوز

 های محلی نهادهای فراملی و جهانی، امور ملی در صالحیت دولت ملی، امور فرامحلی در صالحیت حكومتصالحیت 

عمل دولت محلی  ۀآنچه موضوع کارکرد و حوز گیرد. و امور محلی در صالحیت دولت محلی قرار می ،)استان و ایاالت(

شود. امور  سرنوشت مردم و ساکنان آن مربوط میطور مستقیم به  محلی در فضای جغرافیایی است که به است امور ذاتاً

شود. مدیریت  و بازخورد می ،گیری اجرا، نظارت محلی اموری فرایندی است و شامل مراحل تشخیص، بررسی، تصمیم

سسات و نهادهای سطح محلی است ؤای از م مراحل فرایندی مذکور مستلزم الگوی تعاملی مدیریت و مرکب از مجموعه

کنند و از آن به نهاد شورا، انجمن،  گیری است که مردم محلی انتخاب می دهنده و تصمیم ا نهاد تشخیصه که یكی از آن

ها فرایند تشخیص و  شود. این نهاد منتخب مردم محلی بوده و به نیابت از آن و نظایر آن تعبیر می ،هیئت امنا

شود و نیز نظارت بر کیفیت عملكرد  م مربوط میبه سرنوشت مرد محلی را که مستقیماً امور ذاتاً ۀگیری دربار تصمیم

کننده  در سطح نخست دولت محلی بازیگر تنظیم :نهادهای محلی را برعهده دارد. دولت محلی در دو سطح کارکرد دارد

تعامل دارد. پس  ،یعنی دولت مرکزی ،اصلی ۀکنند حالی که در سطح دو بازیگری است که با بازیگر تنظیم در ؛است

یافته با داشتن اختیارات وسیع طیف متنوعی از  های محلی و شهرداری شهر تهران توسعه ها و سازمان فت دولتتوان گ می

کنند. در بخش دیگر از   میدهی پایتخت کمك زیادی  سامانبه دهند و  خدمات و کارکردها را برای شهروندان ارائه می

د و راهكارهایی برای تحقق شمحیطی و غیره اشاره   زیست جاد آن در ابعادیمقاله به اهمیت موضوع امنیت و چگونگی ا

 دهی آن است. آن ذکر شد. چون ایجاد امنیت در فضای سیاسی تهران گامی اساسی در رسیدن به سامان
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