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مقدمه 
شهرها نظامهای اجتماعی -فضاییاند که ابعاد مختلف طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و نهادی دارند .در این میان،
بُعد سیاسی و نهادی به دلیل داشتن قدرت و سازوکار کنترل دیگر ابعاد حیاتی شهر از اهمیت ویژهای برخوردار است .از
این رو ،پیامد ،مناسبات سیاسی ،و قدرت در توسعة فضایی شهر و مسائل شهری از این مناسبات در کانون پژوهشهای
جغرافیای سیاسی بوده است .فضای شهر بازتابی از مدیریت سیاسی فضا در عرصههای خرد و کالن است (کاویانی راد و
عزیزی.)167 :1390 ،
امروزه ،سیاستگذاری در کالنشهرها ،بهویژه پایتخت کشورها ،با مشكالت عدیدهای روبهروست .با این حال ،برخی
کشورها توانستهاند مشكالت طبیعی و انسانی موجود در سرزمین خود ،بهخصوص در فضای شهری ،را مدیریت کنند و
بهنظر میآید در این کشورها مدیران و مسئوالن شهری به یك مقولة اساسی توجه ویژه نشان دادهاند که همانا توجه به
جغرافیا و جغرافیای سیاسی است .در دهههای اخیر تالشهای جغرافیایی در فضای سیاسی شهرها و رفع تهدیدات
محیطی در برنامهریزیها را جغرافیای سیاسی شهر نام نهادهاند که در صورت توجه خاص به این رشته و با همكاری
جغرافیدانان در عرصة برنامههای کالنشهری بسیاری از مشكالت مادرشهرهای جهان حل خواهد شد.
تهران ،بهعنوان پایتخت کشور ایران ،دچار یك رشته نابسامانیهایی شده است که برای رفع آنها باید از متخصصان
رشتههای مختلف کمك گرفت .اما در این میان یك نگاه ویژه به جغرافیدان وجود دارد که نقش مهمی در تدوین و
اجرای برنامهها و سیاستگذاریها در فضای شهر تهران دارد .در این مقاله با تأکید بر بُعد سیاسی فضای شهر تهران
سعی بر آن خواهد شد که به برخی مشكالت و راهكارهای اساسی در مدیریت سیاسی شهر تهران اشاره شود؛ با امید
آنكه مسیری در ساماندهی پایتخت هموار گردد.

روش تحقیق 
این مقاله از نوع تحقیقات بنیادی و نظری است .منابع مورد استفاده در آن مشتمل بر متون اسنادی و کتابخانهای و
تحلیلهای استنباطی است و در قالب روش توصیفی -تحلیلی تنظیم شده است.

مبانی نظری 
مطالعة آمایش سرزمین درشهر 
آمایش سرزمین ،بهعنوان فرایند دیدگاهسازی درازمدت توسعه ،به ارزیابی و پردازش بخشهای عمدهای از این دیدگاه که
قابلیت تجسم عینی دارند میپردازد تا بتواند تصویری مطلوب از چشمانداز آیندۀ سرزمین تحت تأثیر دیدگاهی منتخب
ارائه نماید .این تصویر ،بهمنزلة مرجعی از اهداف هماهنگشده ،راهنمای تصمیمگیران و برنامهریزان برای معرفی
مجموعهای از اقدامات ،اعم از اصالحات ،تجدید ساختارها ،و نوآوریها در عرصههای مختلف خواهد بود که گذار از وضع
موجود به وضع مطلوب را ممكن خواهد ساخت .اهمیت این موضوع در آیندۀ توسعة کشورها بسیار زیاد است (حسینی،
.)387 :1397
همچنین ،آمایش سرزمین پیش از آنكه امری است مختص متخصصان ،در حیطة سیاست قرار دارد .درواقع ،سیاست
و به عبارتی دولت ،بهعنوان متصدی امور عمومی کشور ،تصمیم میگیرد و آمایش را اجرا میکند .این امر منوط به
عملكرد بازنماییهای شخصیتهای گوناگون سیاسی (مقامات عالیرتبه یا منتخبان ملت) است که آمایش را در چارچوب
ایدئولوژیكی و با استفاده از ابزاری که قدرت سیاسی در اختیار آنها قرار داده است عملی مینمایند .برای تحقق آمایش
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سرزمین ،قدرت سیاسی باید ابزار ضروری آن را در اختیار داشته باشد که مهمترین آن تسلط بر زمین است .همچنین،
آمایش سرزمین باید قابلیت جذبکردن نیروهای متخصص به سوی قدرت سیاسی را داشته باشد تا این نیروها بر اساس
اختیارات تعریفشده به قدرت سیاسی خدمت کنند .به عالوه ،نقش حكومت بهعنوان یك ضرورت مثبت باید مجاز
شمرده شو د و از جانب اکثریت جمعیت به رسمیت شناخته شود .در کشورهایی که دستگاه حكومتی از زمانی طوالنی
وجود دارد ،سیاست آمایش از قدمت زیادی برخوردار است .حتی اگر به این موضوع به صورتی که اکنون طرح است
پرداخته نشده باشد (حسینی.)1398 ،
برنامهریزیدر فضایشهر

مدیریت و
برای درك مفهوم مدیریت شهری میتوان آن را به یك نظام تشبیه کرد .بنابراین ،مدیریت شهری ترکیبی از اجزا و
بخشهای مختلف یك مجموعه است که به یكدیگر وابسته و دارای روابط متقابل و دارای هدف خاصیاند و برای
رسیدن به این هدف اجزا با هم همكاری میکنند .مدیریت شهری نیز از بخشهایی تشكیل شده ،مانند معاونتها،
سازمانها ،یا ادارههای وابسته که با یكدیگر در ارتباط متقابلاند .همچنین ،نظام مدیریت شهری از نظر ردهبندی نظامها
در ردۀ نظامهای اجتماعی قرار میگیرد .زیرا متشكل از تعداد زیادی افراد و دارای ساخت سلسلهمراتبی و تقسیم کار دقیق
است (مزینی.)10 :1378 ،
بهزعم نگارنده ،در یك تعریف کوتاه و جامع ،مدیریت و برنامهریزی شهری عبارت است از :تدوین درست و اجرای
بهموقع سیاست در فضای شهر برای ایجاد امنیت شهروندان .بهطور کلی ،در مفهوم مدیریت دو برداشت وجود دارد که در
شكل  1به آنها اشاره خواهد شد:
.1برداشت سنتی

ادارۀ شهر بهوسیلة شهرداریها

مدیریت شهری در مقابل برنامهریزی شهری

فاصلة مجریان و برنامهریزان شهر

.2برداشتنو
مشارکتهای مدنی مورد استفاده قرار گیرد

استفاده از بخش خصوصی در تأمین نیازهای شهر

شهر بهعنوان ابزار توسعة اقتصادی

شكل.1مفهوممدیریتدردوبرداشت 

بنابراین ،رهیافت های مشكالت شهری تا حد زیادی به مدیریت کارآمد شهری بستگی دارد و چگونگی واکنش در
نها و حلشدن یا نشدن مشكالت به سیاستهای بهکارگرفتهشده توسط مدیران شهری
برابر مشكالت و رسیدگی به آ 
وابسته است.


مدیرانشهری 
در ایران سازمانهای ادارهکنندۀ امور شهری یا سازمانهایی که به نحوی در ادارۀ این امور دخالت دارند عبارتاند از:
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بخش
خصوصی
بخش
نیمهدولتی

بخشدولتی



سازمانهایمدیریتیوسیاستگزار 

در این بخش به برخی وظایف سازمانهای سیاستگذار در شهر پرداخته شده است .در عین حال ،به وظایف برخی
سازمانها که باید در امور شهری و در عرصة سیاستگذاریها دخیل باشند و به آنها کمتر توجه شده اشارههایی
میشود.

شهرداری
شهرداری و درواقع شهردار جزو مدیران بخش نیمهدولتی است که با چند معاونت به امر مدیریت در شهر میپردازد.

شوراها
شوراها در ایران بهمثابة قوۀ مقننه برای شهرداریها عمل مینمایند.

سازمانجغرافیایی
پروژههای شهری ابتدا باید با مشورت متخصصان جغرافیایی تدوین شود تا پایة اصلی کارهای اجرایی از ابتدا با توجه به ارتباط متقابل موقعیت ،فضا ،و سازه درست بنیان گردد.

پلیس
نهایت ایجاد امنیت در شهرها نقش مؤثری دارند.

راهداری
تنظیم سیاستهای مربوط به احداث جادههاو بهرهبرداری از آنها و هماهنگی اجرایی بین بخشهای حمل و نقل

مراكزتعلیموتربیت
آموزش و تربیت نیروهای متخصص برای سیاستگذاری و آشنایی مردم برای همكاری و ایفای نقش شهروندی

شكل.2مدیرانشهری(ترسیم:نگارنده) 
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گذاریهایشهری 


سیاست
دیدگاههایكهنهونودربارۀ

دربارۀ کارایی و وضعیت شهرها و سیاستگذاریهای مربوط به آنها دیدگاهها و فرضیات مختلفی وجود دارد .این
دیدگاهها خود به دو دستة نو و کهنه تقسیم میشوند (کارگر )15 :1384 ،که برای آشنایی با آرا و ایدئولوژی حاکم در هر
کدام از این دیدگاهها بهطور اجمالی به بیان آرای آنها میپردازیم .در شكل  ،3محورهای اصلی در دیدگاههای کهن و در
شكل  4محورهای اصلی در دیدگاههای نو بیان شده است.

مشكل خود شهرها هستند
روستا به شهر یارانه میدهد
شهرها زیادی یزرگ میشوند.
محدودکردن فضای جغرافیایی و اندازۀ شهرها باید هدف سیاستگذاریها باشد

دیدگاههایكهن


مهاجران از روستا به شهر افراد بیمهارتی هستند که نمیتوانند در روستا سر کنند.
سكنة غیرقانونی اقتصاد و خدمات شهری هستند.
محلههای غیرقانونی بستر ناآرامیهای سیاسیاند.
شهرها باعث انفجار جمعیتاند
ضایعات و زبالهها باید در جایی دیگر دفع شوند
راهحل مشكالت شهر در دست دولت است.

گذاریهایشهری 


سیاست
دیدگاههایكهندربارۀ

شكل.3

شهرها منشأ نوآوری رشد اقتصادی هستند.
شهر به روستا یارانه میدهد.
هرچه شهر بزرگتر شود فرصتها بیشتر میشود.
باید بهبود کارکرد شهرها هدف سیاستگذاریها باشد.

دیدگاههاینو


مهاجران افراد باانگیزه و ماهر هستند.
سكنة غیرقانونی به اقتصاد شهر کمك میکنند.
شهرنشینی نرخ زاد و ولد را کم میکند.
سكنة غیرقانونی قتصاد و خدمات شهری هستند.
اکثریت ساکنان محلههای غیرقانونی افراد میهندوستاند.

گذاریهایشهری 


سیاست
دیدگاههاینودربارۀ

شكل.4

با توجه به مطالبی که در این بخش ،یعنی چارچوب نظری بیان شده ،در ادامه سعی بر آن خواهد شد تا به چگونگی
ایجاد و اجرای سیاست های شهری با تكیه بر مدیریت مناسب و بر محور ایجاد امنیت شهری پرداخته شود.
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یافتههایتحقیق 

چگونگیمدیریت فضایسیاسیشهر تهران 
محیط زیست تهران ،بهعنوان یك کالنشهر بزرگ ،دارای فرصتها و چالشهایی است که در صورت برنامهریزی و
مدیریت صحیح و کارآمد بسیاری از معایب رفع میشود و درصد باالیی از پتانسیلها و فرصتها راه خود را به فضای
عملی باز میکنند و پایتخت را به یك نقطة سیاسی مهم در دنیا تبدیل میکنند .پیچیدهترشدن روزافزون روابط افراد در
جوامع مدرن موجب پدیدآمدن مسائل و مشكالتی در زیست اجتماعی بهویژه در پایتخت کشورها شده است .از دیگر سو،
تغییرات بهوجودآمده در ساختار و چارچوب اجتماعی و نحوۀ صورتبندی در انجام و نظم اجتماعی جدید راهحل مسائل و
مشكالت را چندوجهی و متكثر کرده است .سیاستگذاران و کارگزاران مربوطه مبتنی بر این وضعیت و بسته به چارچوب
سیاسی و اجتماعی و امكانات موجود راهبردها و اقدامات مختلف را برای ایجاد و حفظ امنیت (سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،و زیستمحیطی) و همچنین پیشگیری از وقوع آسیبها در پیش گرفتهاند .در اینجا ارائة مطالبی دربارۀ ایجاد
دولت محلی کارآمد در شهر تهران و همچنین توضیحاتی پیرامون راههای ایجاد امنیت در فضای شهر تهران برای
آرامش شهروندان حائز اهمیت است .چون در شهر پایتخت اگر به موارد زیر توجه شود ،سه پایة ساماندهی شكل خواهد
گرفت:

ساماندهیپایتخت 

شكل.5سهپایة

درواقع ،مدیریت فضای سیاسی شهر یعنی با کمك سازمانهای محلی در یك محل (منطقه ،ناحیه ،یك محدودۀ
جغرافیایی) و با همكاری شهروندان امنیت مادی و معنوی ایجاد شود و در این میان عنصر جغرافیا (رابطة فضا و انسان)
نقش کلیدی دارد .یعنی بدون حضور جغرافیا و شاخصههای جغرافیایی سیاستگذاریها مطابق با فضا و هماهنگ با
موقعیت مكانی عمل نمیکنند و در نتیجه چگونگی سیاستگذاری در فضا اعمال نظر جغرافیا را میطلبد؛ هم در زمینة
طبیعی هم در زمینة انسانی.
همانطور که در چكیده ذکر شد ،این مقاله درصدد بیان این مسئله است که برای ساماندهی و توسعة شهر تهران
باید سیاستگذاریها در راستای شرایط و امكانات جغرافیایی بهویژه پتانسیلهای فضایی صورت گیرد .امروزه ،ادارۀ امور
شهری نسبت به گذشته دچار دگرگونیهای اساسی شده یا باید بشود .چون امكان ادارۀ عمومی با نگرش سنتی به هیچ
وجه وجود ندارد .در رأس این دگرگونیها ،تحول در شیوۀ سازماندهی مدیریت عمومی (شهری و محلهها) است .با توجه
به گستردگی ،پیچیدگی ،و تنوع وظایف حكومتها ،تمرکز اختیارات در وزارتخانهها و کارگزاران ارشد مدیریت دولتی،
دستیابی به اهداف توسعه را با مشكل مواجه میکند .تمرکززدایی و انتقال قدرت بر واگذاری اختیار در بُعد جغرافیایی
اشاره دارد و به معنی واگذاری اختیار از شعبات مرکزی به شعبات فرعی است (مقیمی.)81 :1394 ،
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بنابراین ،در ساماندهی فضای سیاسی شهر تهران اشاره به حدود و اختیارات دولت محلی ،که در راستای توزیع
فضایی قدرت عمل میکند ،ضروری بهنظر میرسد .در اینجا به اجمال در رابطه با دولت محلی ،که در قالب واژۀ
جغرافیایی مفهومسازی میشود (مقیمی ،)111 :1394 ،و چگونگی ایجاد امنیت ،بهویژه امنیت زیستمحیطی که
برنامههای چند سال اخیر شهر تهران را به خود اختصاص داده است ،ولی اعمال سیاستگذاریها در فضا و اجرای
برنامهها با موفقیت مطلق مواجه نشدهاند ،مطالبی شرح داده میشود.


بهمثابةنمادجغرافیاییدرمدیریتتهران 
دولتمحلی 
در هر واحد جغرافیایی امور چندسطحی وجود دارد:
 .1امور ذاتاً محلی که بهطور مستقیم به سرنوشت و منافع مردم محلی مربوط میشود؛
 .2امور ذاتاً ملی که به منافع و مصالح همة شهرمندان یك کشور مربوط میشود؛
 .3امور ذاتاً بینالمللی که به منافع جمعی ابنای بشر یا ملتها و بخشی از انسانهای روی زمین مربوط میشود.
برخی فعالشدن نیروهای محلی و رهبران محلی را ناشی از فرایند جهانیشدن میدانند و آن را «محلیگرایی جدید»
مینامند (جونز .)10 :2001 ،مفاهیم و نظریههای محلیگرایی ،دانش محلی ،برنامهریزی محلهمبنا ،مشارکت شهروندی و
صدور و اجرای حكم بر اساس کوچكترین واحد فضایی (محله) همگی بر محلیگرایی و دادن امتیازات بیشتر به دولت
محلی تأکید میکند (ویسی.)57 :1392 ،
مدیریت در فضای شهر تهران بر اساس سه مورد متغیر است:
 .1نظام ادارۀ امور کشور؛
 .2تقسیمات کشوری؛
 .3الگوها و مدلهای حاکم بر مدیریت شهری.
با توجه به اینكه نظام ادارهکننده در ایران یك نظام متمرکز است و دولت محلی (شهرداری و شورای اسالمی) از
اختیارات نسبی برخوردار است ،یكی از راههایی که میتواند در ساماندهی پایتخت حائز اهمیت باشد دادن اختیارات بیشتر
و بودجه به دولت محلی است تا با شناسایی مشكالت محل سعی کند آنها را حل کند .سیمای دولت محلی بیانگر بُعد
جغرافیایی آن است؛ قلمروی که سكونتگاه افراد خاص است .نقش دولت محلی این است که به بررسی مجموعهای از
مشكالت و نیازهای موجود در محل با توجه به ویژگیهای جمعیتی و فیزیكی محل بپردازد و آنها را مدیریت کند.
مجموعههای متنوع دیدگاههای محلی به تنوع و گوناگونی در شرایط ،نیازها ،و مشكالت محلی منجر خواهد شد .تنوع
محلی نقش سیاست را الزامی میسازد؛ بهطوری که مردم افرادی را انتخاب کنند تا بتوانند نیازها و احساسات آنها را در
سطح تصمیمگیری و سیاستگذاری در چارچوب فضایی آنها ارائه نمایند .بنابراین ،مفهوم عدم تمرکز از طریق دولت
محلی دارای مفاهیم ضمنی «جغرافیایی ،سیاسی ،و مدیریتی» متبلور میشود.
در تهران با مناطق 22گانه مواجهیم .هر منطقه نمود یك دولت محلی ویژه است .بنابراین 22 ،دولت محلی متفاوت
در تهران وجود دارد .تفاوت دولتهای محلی ناشی از تفاوتهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی محل
(منطقه)است .پس نوع سیاستگذاریها در محل تابعی از ویژگیهای قلمرو دولت محلی است .پس برای مدیریت فضای
شهر تهران باید به الگوی زیر توجه داشت:
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سیاستها(سیاسی،اجتماعی،اقتصادی) 

فضا(22منطقه=22دولتمحلی)

اندازۀ قلمرو دولتهای محلی در تهران باید با توجه به سه عنصر جمعیت ،اقتصاد ،و فرهنگ باشد .در نتیجه باید
طوری اندازۀ دولت تعیین شود که یك نوع یكنواختی در رابطه با سه عنصر ذکرشده بهوجود آید .اگر حوزۀ عملیاتی دولت
محلی محدود باشد ،ممكن است به ایجاد هدف مشترك و همكاری بین شهروندان و سیاستمداران کمك کند ،ولی از
یك طرف هم ممكن است نزدیكی کارگزاران و سیاستمداران با مردم آزادی عمل آنها را تحت فشارهای سیاسی و
محلی محدود نماید .به همین دلیل شاید اینطور احساس شود حوزههای وسیعتر مطلوبترند ،زیرا بر این مشكل غلبه
میکنند .ولی از آنجا که در حوزههای وسیع تراکم جمعیتی نیز کم است ،از نظر اقتصادی به توسعهنیافتگی یا کندی در
امر توسعه منجر میشود و حفظ چنین قلمروی غیراقتصادی است .از این رو ،یك نگرش «متعادل» در این زمینه به
کارایی و صرفهجویی اقتصادی منجر خواهد شد (اکبر علی خان.)10 :1982 ،
در قالب تعریف نظام محلی ادارۀ امور در محلی ،شهرداریها ،و شوراها پایه و اساس این نظام تلقی شده و در ادارۀ
امور محلی از استقالل نسبی برخوردارند .ولی این استقالل تا جایی پیش میرود که ناقض قوانین اساسی و سایر قوانین
کشور نباشد .آنها برای تأمین منابع خود بیشتر بر درآمدهای محلی متكیاند و کمتر از منابع ملی بهره میجویند .ولی
دولت و حكومت مرکزی خود را به پشتیبانی و حمایت از واحدهای محلی ملزم میدانند .این مهم در کشورهای دارای
سیستم حكومتی غیرمتمرکز بیشتر خود را نشان میدهد .به این دلیل که واحدهای محلی نمایندۀ دولت مرکزی نیز بوده
و خدمات حكومت مرکزی بهواسطة حضور آنها در سطح محلی به شهروندان ارائه میشود (سعیدی رضوانی و همكاران،
.)540 :1392


ركنمقننهیاقانونگذاریشهرتهران 

رکن قانون گذاری یا مقننه در سطح محلی در قالب تشكیالت منتخب مردمی به صورت شورایی در سطح شهر ،منطقة
شهری ،و شورای کالنشهری متشكل از اعضای شورا با تعدادی که معموالً بر حسب تعداد جمعیت شهرها متغیر است
تعریف و سازماندهی شده تا تصمیم گیری در مورد ابعاد مختلف مدیریت شهری را به بهترین نحو و مبتنی بر اصل
نمایندگی و استقرار دموکراسی محلی بهانجام رساند .این شوراها برای راهنمایی و ادارۀ امور دارای کمیتههای تخصصی و
فنی برای بررسی و ارائة مشورت به صحن شورا میباشند که در قالب وظایف و کارکردهای مدیریت شهری سازماندهی
و تشكیل میشوند .پنج نقش عمده برای شوراها وجود دارد:
 .1تدارك خدمات؛  .2نقش نظارتی و تنظیمی؛  .3نقش منعقدکنندۀ قراردادها؛  .4نقش حكومتی (واحد حكومتی)؛ .5
نقش نمایندگی (فنویك.)1995 ،
در تعیین اندازۀ شورا در شهر تهران ،در بیشتر اوقات از توزیع جغرافیایی استفاده میشود .اما بعضی محالت دارای
اقوام نامتجانس و ناهمگون و گروههای زبانی متنوعاند که باید به آنها توجه شود .بنابراین ،عالوه بر توزیع جغرافیایی،
تاریخ و سنت در اندازۀ شورا حائز اهمیت است (مقیمی.)186 :1394 ،
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مجریهیانهادادارهكنندۀشهرتهران 

ركن
ارگان اجرایی و نهاد ادارهکنندۀ شهر تهران در قالب شهرداری تعریف شده و به ریاست شهردار و تحت نظارت شورای
شهر یا کالنشهر فعالیتهای مربوط به تأمین نیازمندیهای محلی مشترك شهروندان و ادارۀ امور شهر را بهعهده دارد.
شهردار ،که در رأس ساختار سازمانی شهرداری قرار دارد ،بر فعالیت چندین ادارۀ زیرگروه نظارت دارد و تعدادی از معاونان
شهردار در انجام امور اجرایی سازمان به وی کمك میکنند .ارتباط متقابل شهردار و شورای شهر و نظارت آنها بر کار
یكدیگر نوعی تعادل در مدیریت کالنشهرها بهوجود میآورد .رکن اجرایی در برخی از کشورها به وسیلة مردم و به
صورت مستقیم و در برخی دیگر به وسیلة شورای شهر انتخاب میشود (ژاپن مستقیم) .بر اساس سه معیار جمعیت،
درآمد ،و موقعیت درجة شهرداری تعیین میشود (رجب صالحی.)67-60 :1379 ،


حوزۀارتباطمحلیوملی 
بهطور کلی ،از آنجا که هدف از تشكیل دولتهای محلی برای ادارۀ شهرها و کالنشهرها افزایش استقالل در
تصمیمگیری و مدیریت امور شهری است ،قوانین استقالل محلی بهگونهای تنظیم شدهاند که حداقل مداخله یا مشارکت
دولت مرکزی در ادارۀ امور محلی وجود داشته باشد .به تبع آن ،دولتهای محلی نیز باید کمترین وابستگی مالی و
سیاسی را به دولت مرکزی داشته باشند .بر این اساس ،دولت محلی یا شهرداری شهر تهران میتواند با توجه به استقالل
زیادی که در ادارۀ امور مدیریت شهری دارد ،خدمات شهری را به بهترین شكل و متناسب با نیازهای شهروندان محلی
ارائه کند؛ نیازهایی که ممكن است از یك منطقه یا استان به منطقه یا استان دیگری متفاوت باشد.


ونقشآفرینی 

حوزۀكاركردی
میزان اختیارات و قلمرو نقشافرینی دولت محلی به عوامل زیر بستگی دارد:
نوع نظام حكومتی1؛
فرهنگ سیاسی جامعه( 2ویسی)229-228 :1392 ،؛
مقتضیات اقتصادی و اجتماعی و اداری دولت؛
بینش سیاسی سیاستمداران و زمامداران حاکم بر جامعه.
بنابراین ،میتوان گفت قلمروهای کارکردی دولت محلی در تهران شامل موارد زیر است:

 .1فدرال ،بسیط و ناحیهای
 .2دموکراتیكبودن و نبودن
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خدمات
شهری

رفاه
اجتماعی

اماکن
ورزشی

اماکن
تفریحی

خدمات
عمومی
خدمات
شهری

قلمروهای
كاركردی 
دولت
محلیرا
درتهران

امنیت
عمومی
داوری و
مبارزه با
جرایم

بهداشت و
درمان
حمل و نقل
عمومی
توسعه و
عمران
محلی
مسكن و
کاربری
زمین
آموزش و
پرورش

شكل.6قلمروهایكاركردی 

در نتیجه مطابق رویكرد موضوعی به وظایف شهرداریها (دولت محلی) این اختیارات در ارائة خدمات متنوعی صورت
میگیرد که به نظر باید برخی از این امور به سازمانهایی دیگر در محلهها واگذار شود تا هم کار شهرداری سبك شود و
به نحو احسن انجام گیرد هم سایر امور در محل بهطور جزئیتر و با مداخلة متخصصان انجام گیرد .مهمترین آنها
عبارتاند از:
• تعیین و اخذ مالیات
•ساخت و سازهای محل
• توسعه ،عمران ،و رسیدگی به محیط زیست
•امور بازارهای محلی
•اشتغالزایی
•صندوق قرضالحسنه

شهرداری
محلی
نهاد
اقتصادی
محل

• پرورش جوانان و نوجوانان و کودکان
•آموزش بزرگساالن
• مبازره با تهاجم فرهنگی
•برنامهریزی برای اوقات فراغت شهروندان با برنامههای جشن میالد و سوگواری وفات
• سالمت مردم محل
• رسیدگی به امور درمانگاههای محلی
• احداث راه و آسفالت مسیرها
•امور متروی محل
• حمل و نقل بار و مسافر (اتوبوس و تاکسی)
•امنیت فردی
•امنیت اجتماعی

نهاد آموزش
و پرورش

بسیج محلی
سازمان
بهداشت و
درمان
سازمان حمل
و نقل

کالنتری

عملكردیآنها 

شكل.7نهادهایمحلیپیشنهادیوحیطة
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همیاری و همكاری بین واحدها (خوبروی پاك )116-115 :1377 ،و محلههای مختلف و واحدهای موجود در آنها
در تهران راهی برای ساماندهی فضای سیاسی و رفع مشكالت محلهای است ،مانند  .1نابرابری خدمات رفاهی؛ .2
نابرابری تصمیمات اداری و قانونی .بنابراین ،برای پرهیز از عدم تعادل الزم است میان دولتهای محلی (شهرداریها)
هماهنگی و برابری برقرار باشد .از اواخر دهة  60مسائل مربوط به توزیع ،نابرابری ،و بیعدالتی همواره مورد توجه جغرافیا
بوده است (حافظنیا و کاویانی راد )239 :1393 ،و در قالب مفاهیمی چون مدیریت فضا ،عدالت فضایی ،تعادل ناحیهای و
در نهایت دولت محلی مطرح شدهاند .این عناوین و موضوعاتی که به چگونگی سیاستگذاری و توزیع عوامل
سیاستگذار در فضای شهر میپردازند در بطن جغرافیای سیاسی شهر بررسی میشوند.


ایجادامنیتزیستمحیطیدرفضایشهرتهران 

سیاستهای

هدف از بازگوکردن مطالب این بخش از مقاله مداخله در کار متخصصان محیط زیست نیست ،بلكه هدف پیشنهاد
سیاستهایی برای ایجاد امنیت زیستمحیطی در فضای شهر تهران به امید رسیدن به ساماندهی اساسی است.
پژوهشهای انجامگرفته این نكته را آشكار میکند که موضوع امنیت در شهر تهران عمدتاً در ذیل حوزۀ جامعهشناسی و
زیستشناسی مورد توجه بوده است و در این راستا جرائم انسانی و محیطی شهری بهعنوان عامل اساسی اختالل در
امنیت شهر مدنظر قرار گرفته است .بر همین مبنا ،بیان شده است که در غالب شهرهای جهان جرائم معمول تهدیدهای
جدی برای حیات ،تمامیت فردی ،و داراییهای انسانهاست .وقوع بیش از حد این جرایم در پایتخت نهفقط با اصول
مسلم نظم اجتماعی تعرض دارد ،بلكه همراه خود ضایعات سنگین سختی و رنج انسانها ،بههدررفتن منابع اقتصادی،
سرخوردگی شهروندان ،و وخامت کلی در کیفیت زندگی را به ارمغان میآورد (بواندیا.)119 :1380 ،
حال باید نظر به این موضوع مهم داشت که امنیت در چه سطوحی باید در تهران فراهم شود تا شهروندان احساس
راحتی کنند و عوامل ساماندهی پایتخت شكل گیرد و محورهای نظم و پایداری در تهران دارای زیرساختهای استوار
گردد .در این راستا باید به دو جنبة مهم امنیت در تهران توجه داشت:

 .1شهر تهران بهمثابة یك موقعیت زیستی که دربردارندۀ حجم متراکمی از افراد گوناگون است و در صورتی قادر به ایفای کارکردهای ویژۀ
خود خواهد شد که امنیت در نزد ساکنان آن در حد قابل قبول ارزیابی گردد.

 .2با توجه به شهرنشینبودن یا شدن اکثریت مردم در سراسر جهان مقولة امنیت در شهر تهران در پیوند با موضوعات کلیدی و عمدهای
همچون امنیت ملی قرار میگیرد و لذا واجد اهمیت میشود.
شكل.8دوجنبةمهمامنیتدرنزدشهروندانتهرانی 

با محوری قلمدادکردن مقولة رقابت ،محیط شهری را میتوان مجموعهای از گروههای مختلف انسانی دانست که با
هم بر سر نحوۀ استفاده و بهکاربردن زمین ،مؤسسات ،و سازمانهای اجتماعی در رقابتاند ،ولی میکوشند تا به مؤثرترین
شكل از امكانات موجود استفاده کنند .به این ترتیب ،میتوان تهران را محل چالش و تنازع دانست و این خود اهمیت
عامل امنیت زیستمحیطی را برجسته میسازد .با نگاهی تاریخی به مبحث شهرنشینی برخی حتی دامنة تنازع را از بُعد
اجتماعی فراتر برده و بُعد طبیعی را هم مورد توجه قرار میدهند و شهر را تا حدودی کوشش انسان برای آزادسازی
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خویش از تسلط طبیعتـ که در مراحل اولیة زندگی انسان تعیینکنندۀ وضع سكونت او بودـ میدانند (ادیبی.)77 :1356 ،
بنابراین ،ممكن است به محیط طبیعی ضررهای جبرانناپذیری برسانند .پروسههای اکولوژیكی مهم در شهرها دارای
موارد گوناگون است که در هر مورد امنیت را با فرصت و چالشهای متعدد روبهرو میکند که میتوان به موارد زیر در
شكل  9اشاره کرد:

جدایی
مكانی

توالی

تمركز
عدم
تمركز

هجوم

تراكم

پروسههایاكولوژیكیمهمدرشهرها 

شكل.9

در اینجا توجه به دو بُعد امنیت بسیار مهم است:
مردم
امنیت زیستمحیطی
راهنمایی

دولت (پلیس)

به دست شهرداری و با کمك

راهنمایی و رانندگی

مردم
امنیت غیرزیستمحیطی

به دست پلیس و با کمك

سازمان جغرافیایی


جغرافیدانان 

منظور از ایجاد امنیت زیستمحیطی ایجاد شرایط خوب برای رسیدن به سالمت جسمی و روحی شهروندان تهرانی است.
با کمال تأسف ،در تهران بسیاری از جنبههای بهداشت ،که خیلی راحت دستیافتنی است ،مورد غفلت واقع شده است و
این موضوع سالمت افراد را به خطر میاندازد و در صورت سرایتپذیربودن بهداشت اجتماعی را دچار مخاطره میکند .در
این زمینه مسئوالن باید به سه نكتة کلیدی توجه کنند.
سرویس های بهداشتی در سراسر شهر؛
سطلهای زباله؛
آلودگی هوا و محیط زیست شهر.
در مورد اول :در بسیاری از مكانهای موجود در شهر اعم از پاركها ،مساجد ،مترو ،ادارات بهخصوص بخش دولتی و
بیمارستانها و  ...سرویس بهداشتی وجود دارد ،ولی هیچ اثری از بهداشت در آن دیده نمیشود و بعضی وقتها پاتوق
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معتادان هم است .اگر شهرداریها یك مسئول فقط ویژۀ تمیزکردن سرویسهای بهداشتی انتخاب کنند ،بسیاری از
بیماریهایی که از این طریق به شهروندان منتقل میشود از بین میرود .به این مورد در بسیاری از اماکن رسیدگی
نمیشود ،چون هنوز به اهمیت این موضوع پی برده نشده که سیاستگذاری برای ایجاد فضاهای تمیز چقدر روی امنیت
فرد و به موازات آن امنیت اجتماعی و به موازات آن ساماندهی شهر تأثیرگذار است.
در مورد دوم :با توجه به اینكه شهرداریها برای این مشكل سرمایهگذاری زیادی کردهاند ،برنامهریزی درست انجام
ندادهاند .چون مكانیابی سطلهای مكانیزه اصالً در برخی از اماکن شهر مورد توجه قرار نگرفته است .یك شهروند وقتی
مجبور باشد مسافت طوالنی را طی کند تا پالستیك زباله را در سطل بیندازد ،حتماً از انجام این کار خودداری میکند و
زبالة خود را در گوشهای از خیابان یا کوچه رها میکند که عواقب خاص خود را دارد .بنابراین ،باید در مكان گذاشتن
سطلهای زباله تجدیدنظر شود .در هر مجتمع باید حداقل نزدیك هر ورودی یك سلطل قرار گیرد تا شهروندان سریع
زبالة خود را در آن قرار دهند .شاید این موضوع ابتدایی بهنظر برسد ،ولی در صورت رسیدگی به آن ظرف مدت کوتاهی
تمیزبودن کوچهها و خیابانها به حد اعالی خود میرسد .همچنین ،شهرداری یا نهاد بهداشت محل ،که قبالً به آن اشاره
شد ،پالستیك زباله به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار دهد تا زبالههای خشك و تر را از هم جدا کنند و به فرایند
بهداشت و بازیابی هم رسیدگی شود.
اما مورد سوم ،که مهمترین موضوع کنونی شهر پایتخت را دربر میگیرد ،مسئلة آلودگی هواست .روزانه چندین نفر
کوچك و بزرگ ،مرد و زن بهوسیلة این قاتل بیجان جان خود را از دست میدهند و متأسفانه مسئوالن محترم هنوز
راهی اساسی برای مبارزه با این پدیدۀ خطرناك ،که منشأ بسیاری از بیماریهای شهروندان پایتخت شده ،پیدا نكردهاند.
در این راستا ،عالوه بر مصاحبه با شهروندان تهرانی و استفاده از دیدگاههایشان ،با چند تن از مسئوالن راهنمایی و
رانندگی مصاحبهای بهعمل آمد تا از تجربیات و دیدگاههایشان استفاده شود .در ایران و بهویژه تهران ،آلودگیهای محیط
زیست عالوه بر اینكه از راه طبیعی (محصوربودن میان کوهها و بادهای غبارآلود) بهوجود میآید ،از راه انسانساخت هم
ایجاد میشود که سهم بیشتر آلودگیها را عوامل انسانی دربر دارد .برای مثال ،به چند نمونة عمده در شكل  10اشاره
میشود.

ریختن زباله در محیط
زیست
تردد بیش از حد خودرو
و بهویژه از نوع فرسوده

استعمال دخانیات

استفادۀ بیش از حد از
مواد و کودهای
شیمیایی
ساختوسازهای
غیرمجاز و ازبینبردن
محیط طبیعی

شكل.10عواملآلودگیمحیط 

از بین عوامل یادشده ،سهم تردد خودروها در آلودگی محیط بیشتر از سایر عوامل است .البته ،کل آلودگیای که از
طریق خودروها ایجاد میشود مربوط به رفتوآمد وسایل نقلیه در شهر نمیشود و بعضی وقتها نوع خودرو ،فرسودهبودن
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آن ،و نقص و خرابی اجزای وسایل نقلیه باعث آلودگی محیط میشود .بهویژه خودروهای مصرفی سوختهای فسیلی و
فرسوده در محیط شهری تهران عامل اصلی و مهمترین عامل آلودگی هواست .مسائل مربوط به تردد خودروها و تخلفات
آن ها در تهران مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی است و مسائل مربوط به محیط زیست و جلو گیری از آلودگی آن
مربوط به شهرداریها میشود .در این دو جمله یك نتیجة مهم نهفته است و آن هم این است که پلیس راهنمایی و
رانندگی با کمك شهرداری ها باید آلودگی ناشی از خودروها را کنترل کند ،اما چون که هر کدام در یك سازمان یا ارگان
جدا از هم مشغول به کار هستند ،در رابطه با رسیدگی به این هدف یك رشته مشكالت و شكافها پدید میآید .بنابراین،
اگر در ایران سازمانی با عنوان «پلیس شهردار» یا «کالنتری محل» در محلهها بهوجود آید که به امور مربوط به
آلودگیهای ناشی از تردد و رفت و آمد خودروها در شهرهای بزرگ بپردازد ،تا حد زیادی از مشكالت مربوط به آلودگی
هوا و محیط زیست ،که به وسیلة خودروها پدید میآید ،حل خواهد شد .عالوه بر آلودگی هوا در شهر تهران ،آلودگی
آبهای سطحی را هم میتوان نام برد که در نتیجة عوامل گوناگونی بهوجود آمده است که به صورت اجمالی در اینجا به
آن اشاره میشود ،چون روی سالمت جسم و روان و امنیت شهروندان تأثیر بسزایی دارد .امروزه ،مدیریت آب در محیط
شهری با لحاظ تأمین آب ،جمعآوری فاضالب بهداشتی ،و بهکارگیری مجدد آنان در فضای شهری تحت عنوان «چرخة
آب شهری» شناخته میشود (برتون.)2001 ،
تحقیقات نشان میدهد با افزایش پوشش نفوذناپذیر کیفیت جریان کاهش مییابد .مواد تجمعکرده بر روی سطوح بر
اثر آلودگی هوا ،نشت بنزین و گازوئیل ،زبالههای شهری ،کودهای حیوانی ... ،باعث باالرفتن غلظت آالیندههایی مانند
مواد معلق ،مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) ،و فلزات سنگین (مثل روی ،سرب ،کادمیوم ،و آهن) در رواناب جاری در
محیطهای شهری میشود .انتقال این آالیندهها به منابع پذیرنده مثل رودخانهها ،مسیلها ،تاالب ،و منابع آب زیرزمینی
باعث کاهش کیفیت و از دست رفتن این منابع باارزش میشود که سهم زیادی در کاهش امنیت جانی شهروندان دارد.
اثرهای منفی این آالیندهها در جدول  1ارائه شده است .مطالعات متعددی در کشور ایران برای بررسی کیفیت روانابهای
شهری و بهویژه شهر تهران و اثر آن روی امنیت شهر و شهروندان انجام شده است.
بشهریوتأثیراتآنها 

آالیندههایروانا

جدول.1
آالیندهها 

رسوبات (جامدات معلق و محلول)
مواد مغذی (نیتروژن و فسفر)

تأثیرات 
کدورت ،ازدسترفتن زیبایی منطقه ،انتقال آالیندهها ،نابودکردن ساختارهای بیولوژیك،
مختلکردن تنفس و گوارش ارگانیسمهای آبی ،پُرکردن دریاچهها و مخازن
شكوفایی جلبكها ،تغذیهگرایی ،بو ،کدورت ،سمیت آب ،کاهش و نوسانات غلظت
اکسیژن محلول ،ازدسترفتن زیبایی منطقه

میكروبها (کلیفرمها ،ویروسها)... ،

عفونتهای گوارشی و رودهای

مواد آلی

کاهش شدید اکسیژن محلول آب ،بو ،کشتهشدن آبزیان

موادسمی (فلزات سنگین ،هیدروکربنها ،آفتکشها)... ،

مسمومیت آبزیان و سایر جانداران ،تجمع زیستی در زنجیرۀ غذایی

زباله

ازدسترفتن زیبایی منطقه

در شهر تهران ،مسائلی مطرح است که بر اساس مطالعات طرح جامع مدیریت آبهای سطحی تهران فهرستوار به
شرح زیر ارائه شده است.
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کمبود توجهات به مدیریت آبهای سطحی در فرایند برنامهریزی کاربری اراضی شهر بهویژه درخالل تهیة طرح
جامع شهر تهران؛
کمبود و ضعف در بررسی و ارزیابی و ثبت توان طبیعی محیط زیست آبی کالنشهر تهران و حواشی آن؛
فقدان مكانیزمهای روشن و جاافتاده برای همكاری و تشریك مساعی سازمانها و نهادهای ذیربط و ذینفع در
چارچوب قوانین موجود (بهویژه میان وزارت نیرو ،وزارت کشور و شهرداری تهران ،سازمان محیط زیست ،وزارت جهاد
کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی)؛
اهداف عمدۀ مدیریت آبهای سطحی در طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران بر اساس موارد ذیل استوار
شده است:
حفاظت از شهر و ساکنان آن در برابر سیلها و کاهش مشكالت ناشی از آبگرفتگی معابر و اماکن؛
کوشش برای احیای چرخة آب در اراضی شهر ،مشابه آنچه قبل از شهرسازی و توسعة اراضی شهری وجود داشته
است؛
کوشش در جهت حفظ و بهبود کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی پذیرندۀ روانابهای شهر؛
استفادۀ مفید از روانابهای شهری به جای دفع سریع آن آبها از محدودۀ اراضی شهری؛
استفاده از امكانات مناسب محلی و روشهای مدیریت پایدار آبهای سطحی شهر که خود مستلزم عنایت به
جنبههای اقتصادی ،مقبولیت اجتماعی ،و حفاظت محیط زیست است (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و پویری،
.)1390
اما در آخرین سطح امنیت حفاظت جانی و مالی است که این مهم به دست نیروی انتظامی یا کالنتری محل یا بسیج
محل سپرده شده است .گشتهای موتوری و پاس پیاده در طی سالهای اخیر در این نوع امنیت بسیار اثرگذار بوده و
بسیاری از سرقتها و سوء قصدها به وسیلة نیروی انتظامی کاهش یافته است ،اما فقط یك پیشنهاد در این بخش برای
افزایش رضایت شهروندان قابل بررسی است و آن هم این است که مراحل رسیدگی به شكایات شهروندان در برخی
کالنتریها بسیار طوالنی شده است؛ شاید دالیل قانعکنندۀ خود را داشته باشد ،ولی در اثر طوالنیشدن رسیدگی به
شكایات برخی از شهروندان از این نوع امنیت در تهران برخوردار نیستند و تقاضای این مهم را دارند که باید زمان
رسیدگی به کار آنها در کالنتریها کوتاه تر باشد ،چون هر شهروندی درگیر شغل خود است و برای مراجعه به کالنتری
و رسیدگی به کار خود زمان زیادی را نمیتواند اختصاص دهد.


ساماندهیفضایسیاسیشهر 

بررسیمشاركتشهرونداندر
بهترین راه برای رسیدن به ساماندهی در پایتخت بعد از انجام برنامههای عملكردی توسط سازمانها و ارگانهای دولتی
مشارکت شهروندان در امور شهر است تا آنها هم خود را در مشكالت سهیم بدانند و در حل آن تالش کنند .اصوالً
وقتی از مشارکت تعریف بهعمل میآید منظور شرکت فعاالنة انسانها در حیطة سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و بهطور
کلی همة ابعاد زندگی خودشان است (ساروخانی .)521 :1370 ،مشارکت یعنی مداخله و سهیمشدن افراد در موقعیتهای
الزم بهمنظور ایجاد ،حفظ ،و گسترش امنیت اجتماعی در جامعه؛ که از طریق بررسی آرای شخص به صورت موافقت یا
مخالفت با گویههایی که در موقعتهای خاص و مورد نظر قرار میدهند سنجیده میشود ،مانند موافقت با شهادتدادن
در مراجع قضایی بهمنظور حفظ امنیت ،چگونگی برخورد در زمان اطالع از وقوع جرم ،میزان اقدامات تأمینی برای
حفاظت از جان و مال ،میزان اطالع از رویدادها و وقایع امنیتی ،میزان آمادگی برای انجام اقدامات تأمینی بهمنظور

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،53شمارۀ،4زمستان1400

1558

گسترش امنیت اجتماعی ،میزان همكاری و کمك به ایجاد ،حفظ ،و گسترش امنیت اجتماعی و غیره (کالهچیان:1382 ،
 .)135در خصوص اهمیت موضوع مشارکت شهروندان می توان به چند مورد از کارکردهای مشارکت اشاره کرد که در
شكل زیر نمایان است.

مشارکت باعث افزایش و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی میگردد.

مشارکت باعث اجتماعیشدن و فرهنگپذیری جوانان میشود و درواقع تمرینی برای زندگی اجتماعی همراه با آزادی و دموکراسی است.

مشارکت باعث خوداتكایی ،خودباوری ،و خودشناسی میشود.

مشارکت باعث برآوردهشدن نیازهای شهروندان در زمینههای گوناگون میشود.

شكل.11مزایایمشاركتشهروندان 

درمجموع ،بهنظر میرسد با مشارکت مردمی نهتنها امنیت عمومی تقویت خواهد شد ،که به پایداری آن خواهد
انجامید و امنیت فضای شهری نیز مرهون این امر است تا آزادی و استقالل حقیقی شهر محفوظ بماند و در پرتو رهایی
از ترس و رهایی از نیاز بهدست آید .بنابراین ،با توجه به نقش کلیدی امنیت و احساس آن در برآوردهشدن نیازهای
انسانی و همچنین با عنایت به کارکردهای های مهم مشارکت شهروندان در امور شهر حكومت مرکزی بخشی از امور
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
شهر با عنوان دولت محلی قرار دارد و در جریان امور صاحبنظر است .امنیت در شهر بهظاهر آسان است ،اما در اصل
سخت ترین کار در فضای سیاسی تهران ایجاد وجوه امنیت است و از راههای گوناگون به این مهم میتوان دست یافت از
جمله:
 .1فرایند درونیکردن ارزش مشارکت از طریق آموزش و ترویج فرهنگ مشارکت؛
 .2فرایند نهادینهسازی و کاهش اختالالت اجتماعی از طریق مهار اختالل هنجاری ،رابطهای ،نمادی؛
 .3فرایند تكوین و تقویت جامعة مدنی از طریق ایجاد تشكلها و انجمنهای مستقل از دولت (اما زیر نظر آن).


درساماندهیتهران 

دولتهایمحلیپیشنهادی
بهترینراهكارهایمدیریتی 1
برای ایجاد امنیت فردی و اجتماعی شهر و شهروندان تهرانی در راستای مبارزه با آلودگی زیستمحیطی و تهدیدات
انسانی ،چند پیشنهاد ارائه میشود که البته با زیربنای جغرافیایی مطرح شده است و میتواند حالت راهكار به خود بگیرد و
آن این است:
طی سالهای اخیر در تهران ساختوساز ساختمانهای بلند و غولآسا زیاد شده است و در طی این مدت آلودگی (هوا
و صوتی) هم زیاد شده است .اگر توجه کنیم ،متوجه میشویم که ساختمانهای بلند شاید سیمای شهر را جهانشهری
1. BMPs: Best Management Practices
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نشان دهد ،ولی زیربناها را تخریب میکند .خیابانها و کوچههای کمعرض باعث ایستایی و راکدشدن هوا میشوند و در
نتیجه هوای آلوده فضای بازی در دست نیست که حرکت کند و به سمت باال کشیده شود .بنابراین ،هوا در جای خود
میماند و آلودگی هوا بیشتر میشود .ولی در مقایسه با این وضع ،در مكانهایی که بلندی ساختمانها کم است و فضای
باز بیشتری در دست است ،آلودگی هوا هم کمتر است ،چون هوا فضای کافی برای جابهجایی دارد .اما در تهران درست
است که تعداد واحدهای ساختمانی زیاد میشود ،ولی متراژ پایین میآید و طول ساختمان باال میرود و مشكالت را بیشتر
میکند .اگر توجه کنیم ،میبینیم که در مرکز شهر که تراکم و طول ساختمانها بیشتر است ،آلودگی هم نسبت به حومة
شهر بیشتر است .بنابراین ،باید کاری کرد که این مشكل حل شود .یك راهحل این است که شهرداریها در یك پروسة
زمانی (برای آزمون) به شهروندان اجازۀ ساخت (پروانة ساختمان ،جواز کسب) ساختمانهای بیشتر از دوطبقه را ندهند.
شاید در ابتدا با سیل عظیم اعتراظات مواجه شوند ولی به مرور زمان شهروندان متوجه میشوند که ساختمانهای
چندطبقه باعث تراکم باالی جمعیت و افزایش منوکسیدکربن و دیاکسیدکربن میشوند و خودشان را با این برنامه وفق
میدهند .مسئوالن میتوانند به آنها پیشنهاد دهند که با خریداری زمینهای ارزان در حومة شهر و ساخت خانههای
ویالیی و با طبقات کم از سالمت جانی بیشتری برخوردار شوند .راه دوم این است که شهرداری با قیمتی که مالكان
خانههای فرسوده پیشنهاد میدهند موافقت کنند و بافتهای فرسوده را به فضای سبز و دریاچههای مصنوعی تبدیل
کنند .در بسیاری از شهرهای اروپایی با اینكه جمعیت زیاد است ،وجود فضاهای سبز و دریاچههای کوچك و بزرگ در
وسط شهر به تهویه و جنبش هوا کمك میکند و بدین گونه با آلودگی هوا مواجه نمیشوند.
اما راهحل دیگر این است که پلیس راهنمایی و رانندگی در تصمیماتی که در سالهای قبل اتخاذ کرده و تصویب هم
شده است برای جریمة خودروهایی که طرح زوج و فرد را اجرا نمی کنند قاطعانه و مصمم قانون را اجرا کند و بحث
بخشش در بار اول را کنار بگذارد و حتی با انتقال ماشین به پارکینگ به شهروندان بفهماند که این طرح جدی است تا
تخلفات از این قانون کمتر شود .یك برنامة دیگر که پلیس میتواند آن را با کمك شهرداریها انجام دهد و آن هم در
یك مرحلة زمانی طوالنی تصویب شود این است که با توجه به مدل خودروها قانون منع ورود به خیابان اجرا شود .البته،
به استثنای رانندههای تاکسی دولتی (نه شخصی) مثالً در عرض یك هفته در هر روز برخی ماشینها اجازۀ ورود به
خیابان را نداشته باشند و در صورت عدم رعایت قانون ،جریمه شوند و خودرو آنها به پارکینگ انتقال یابد.
راهحل پیشنهادی دیگر در این تحقیق این است که فرماندهی راهنمایی و رانندگی به سازمانهایی که گواهی
رانندگی به شهروندان ارائه میدهند اعالم کند که به افراد زیر  25سال گواهینامه تعلق نگیرد .در جامعة ما سن
راننده شدن خیلی پایین است و این موضوع هم امنیت خود افراد هم امنیت اجتماعی را تهدید میکند و دالیل آن هم
عبارت است از:
کمتجربهبودن رانندهها با توجه به سن پایین؛
افزایش تعداد رانندهها؛
افزایش تعداد خودروها که موجب آلودگی میشود.
بهکارگیری راههایی که باعث تهویة هوا شود و از آلودگی آبها بكاهد ،مانند موارد زیر:


بركه 

مخزن طراحیشده برای تهنشینی جامدات معلق؛
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تاالبمصنوعی 

حوضچههای نگهداشت کمعمقی هستند که با برقراری جریان پایة دائم و همیشگی و استفاده از پوشش گیاهی متراکم از
سرعت رواناب کاسته و زمان الزم را برای رسوبگذاری ،نفوذ ،و جذب بیولوژیك بهوجود میآورند؛
جویباغچه 1


آبراهههای عریض کمعمق برای انتقال رواناب هستند که بهمنظور کمك به حذف رسوب و جامدات معلق گیاهکاری
شدهاند .بازده حذف به تراکم و ارتفاع گیاهکاری در آبراهه بستگی دارد .شیب کم آن نفوذپذیری را افزایش میدهد و
بخش قابل توجهی از آالیندهها نیز جذب ذرات و حذف میشوند؛
بامسبز 2

سیستمی چندالیهای که سقف یك ساختمان را با پوشش گیاهی پوشانده و با جذب و نگهداری بخشی از باران حجم و
پیك رواناب و ابعاد سیستم زهكشی را کاهش داده و با فرایند تبخیر و تعرق و تصفیه موجب بهبود کیفیت آب و هوا و
زیبایی شهر میشود؛
گذاشتن صافیهای بزرگ بر سر راه رودخانهها و روانابهای شهر در محل تغییر شیب زمین راهی مؤثر است برای
جلوگیری از ورود آشغالهای مضر و پالستیكها به آبهای سطحی.
تأسیس و بهکارگیری سازمانها و افرادی با عنوان پلیس شهردار محلی یا بسیج محل برای رسیدگی به آلودگیهای
ناشی از حمل و نقل و تردد خودروهای درونشهری و کاهش خودروهای فرسوده و دارای نقص فنی.
با توجه به مطالب ارائهشده در مقاله ،برای رسیدن به ساماندهی فضای تهران ،که بیشتر جنبة سیاسی دارد ،باید از
روشهای جغرافیایی یا روش هایی که زیربنای جغرافیایی دارد استفاده کرد .در ابعاد گوناگون در شهر تهران یك هرم
قدرت وجود دارد که در هر گوشه یك عنصر قرار میگیرد.

حكومت
سازمان های
دولت محلی

شهروند

جغرافیا

عناصرسیاستزادرفضایشهرتهران 

شكل.12

نتیجهگیری 

با توجه به مطالب ارائهشده در مقاله ،بین سیاست و جغرافیا بهطور عام و سیاست و فضای شهر بهطور خاص پیوند وجود
دارد .دانش جغرافیا از دیرباز مورد توجه و استفادۀ زمامداران شهرها بوده است .در قرن اخیر تأسیس انجمنها ،مؤسسات

1. Swale
2. Green Roof
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مطالعات جغرافیایی و استراتژیكی در پایتخت کشورهای انگلستان ،امریكا ،آلمان ،روسیه ،و فرانسه و  ...همه بیانگر
اهمیت و نقش دانش جغرافیا برای دولتها و حكومتها در پیشبرد اهداف آنهاست .بنابراین ،جهانبینی جغرافیایی در
تجزیه و تحلیل مسائل و نیز شناخت ارزشها و اهمیت موقعیتها ،فضاها ،مكانها ،قابلیتها ،و بهطور کلی اسرار ملت
خود و ملل دیگر بینشی عمیق و نگرشی جامع به زمامداران میدهد.
امور هر سطح در حوزۀ صالحیت و مدیریت سازۀ سیاسی -اداری مربوط به خود قرار میگیرد .امور بینالملل در
صالحیت نهادهای فراملی و جهانی ،امور ملی در صالحیت دولت ملی ،امور فرامحلی در صالحیت حكومتهای محلی
(استان و ایاالت) ،و امور محلی در صالحیت دولت محلی قرار میگیرد .آنچه موضوع کارکرد و حوزۀ عمل دولت محلی
است امور ذاتاً محلی در فضای جغرافیایی است که بهطور مستقیم به سرنوشت مردم و ساکنان آن مربوط میشود .امور
محلی اموری فرایندی است و شامل مراحل تشخیص ،بررسی ،تصمیمگیری اجرا ،نظارت ،و بازخورد میشود .مدیریت
مراحل فرایندی مذکور مستلزم الگوی تعاملی مدیریت و مرکب از مجموعهای از مؤسسات و نهادهای سطح محلی است
که یكی از آنها نهاد تشخیصدهنده و تصمیمگیری است که مردم محلی انتخاب میکنند و از آن به نهاد شورا ،انجمن،
هیئت امنا ،و نظایر آن تعبیر میشود .این نهاد منتخب مردم محلی بوده و به نیابت از آنها فرایند تشخیص و
تصمیمگیری دربارۀ امور ذاتاً محلی را که مستقیماً به سرنوشت مردم مربوط میشود و نیز نظارت بر کیفیت عملكرد
نهادهای محلی را برعهده دارد .دولت محلی در دو سطح کارکرد دارد :در سطح نخست دولت محلی بازیگر تنظیمکننده
است؛ در حالی که در سطح دو بازیگری است که با بازیگر تنظیمکنندۀ اصلی ،یعنی دولت مرکزی ،تعامل دارد .پس
میتوان گفت دولتها و سازمانهای محلی و شهرداری شهر تهران توسعهیافته با داشتن اختیارات وسیع طیف متنوعی از
خدمات و کارکردها را برای شهروندان ارائه میدهند و به ساماندهی پایتخت کمك زیادی میکنند .در بخش دیگر از
مقاله به اهمیت موضوع امنیت و چگونگی ایجاد آن در ابعاد زیستمحیطی و غیره اشاره شد و راهكارهایی برای تحقق
آن ذکر شد .چون ایجاد امنیت در فضای سیاسی تهران گامی اساسی در رسیدن به ساماندهی آن است.
منابع 
.1

ادیبی ،حسین ،1356 ،مقدمهای بر جامعهشناسی شهری ،تهران :شبگیر.

.2

ایزدی ،حسین ،1384 ،امنیت و کنترل اجتماعی ،تهران :همایش امنیت اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا.

.3

برژینسكی ،زبیگنو ،1369 ،در جستوجوی امنیت ملی ،ترجمة ابراهیم خلیلی ،تهران :نشر سفیر.

.4

بوزان ،باری ،1378 ،مردم ،دولتها ،و هراس ،تهران :مرکز مطالعات راهبردی.

.5

بواندیا ،فرناندوگونر ،1380 ،جرائم شهری ،گرایشها ،و روشهای مقابله با آنها ،ترجمة فاطمه گیوچیـان ،تهـران :دفتـر پـژوهشهـای
فرهنگی.

.6

جنكس ،مایكل و جونز ،1391 ،ابعاد شهر پایدار ،ترجمة مجتبی رفیعیان و همكاران ،تهران :مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس.

.7

چكیدۀ طرح جامع تهران ،مصوب شورای عالی شهرسازی ،1371 ،انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.

.8

حافظنیا ،محمدرضا ،1390 ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك ،مشهد :پاپلی.

.9

حافظنیا ،محمدرضا و کاویانی راد ،مراد ،1393 ،فلسفة جغرافیای سیاسی ،پژوهشكدۀ مطالعات راهبردی.

 .10حسینی ،نرجس سادات ،1397 ،تبیین شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیك ،رسالة دکترا ،دانشگاه تهران.
 .11حسینی ،نرجس سادات ،1398 ،مطالعة آمایش سرزمین در شهر با دید ژئوپلیتیكی ،چهـاردهمین کنگـرۀ انجمـن جغرافیـایی ایـران14 ،
اردیبهشت ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ در مجموعه مقاالت.
 .12خوبروی پاك ،محمدرضا ،1377 ،نقدی بر فدرالیسم ،تهران :شیرازه.
 .13دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف ،1390 ،اندازهگیریهای کیفی از روانابهای سطحی شهر تهران.
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 .14روشندل ،جلیل ،1374 ،امنیت ملی و نظام بینالملل ،تهران :سمت.
 .15رجب صالحی ،حسین ،1379 ،روش و معیارهای درجهبندی شهرداریها ،ماهنامة شهرداریها ،ش .19
 .16روشه ،سباستین ،1380 ،جامعة غیرمدنی ،ترجمة محمود عباسی ،تهران :حقوقی.
 .17رهنمایی ،محمدتقی و شاهحسینی ،پروانه ،1389 ،فرایند برنامهریزی شهری ایران ،تهران :سمت.
 .18ساروخانی ،باقر ،1370 ،دایرۀالمعارف علوم اجتماعی ،تهران :کیهان.
 .19سعیدی رضوانی ،نوید؛ عبداللهی ،مجید و ایازی ،سیدمحمد هادی ،1392 ،مدیریت شهری ،ج  ،3تهران :تیسا.
 .20سلطانزاده ،حسین ،1367 ،مقدمهای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .21شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و پویری ،1388 ،بازنگری طرح جامع آبهای سطحی تهران ،گزارش شناخت.
 .22شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و پویری ،1390 ،طرح جامع مدیریت آبهای سطحی تهران ،ج  ،11خالصة گزارش مطالعات.
 .23عباسی ،مازیار ،1381 ،امنیت و نقش مردم در امنیت اجتماعی ،مجموعه مقاالت همایش علمی امنیت اجتمـاعی و راهكارهـای توسـعه،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.
 .24عربی ،فرانك ،1383 ،بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان ،تهران :معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ،همایش امنیت اجتماعی.

 .25غالمرضایی ،سعید ،1376 ،موانع موجود در جریان مشارکت اجتماعی دختران جوان روستایی و برخی راهحلهای آن ،مجموعه مقـاالت
سمینار تواناسازی دختران روستایی در مشارکتهای اجتماعی ،یونیسیف با همكاری وزارت جهاد سازندگی.
 .26کارگر ،محسن ،1384 ،امنیت شهری ،تهران :سمت.
 .27کاویانی راد ،مراد و عزیزی ،علی ،1390 ،نقش هویت مكانی در بروز کنش سیاسی ،مطالعة موردی  :میدان و خیابان انقالب شهر تهران،
نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،دورۀ  ،5ش .20
 .28کالهچیان ،محمود ،1382 ،پوزیسیون تودهوار :تحلیلی بر بحران خرداد  ،82پژوهشكدۀ مطالعات راهبردی.
 .29قالیباف ،محمدباقر ،1386 ،حكومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .30مویر ،ریچارد ،1379 ،درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی ،ترجمة دره میرحیدر ،تهران :انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح.
 .31مزینی ،منوچهر ،1374 ،مدیریت شهری و روستایی در ایران ،وزارت مسكن و شهرسازی ،سازمان ملی زمین و مسكن.
 .32مزینی ،منوچهر ،1378 ،برنامهریزی تكثرگرا ،برنامهریزی وکالتی ،ماهنامة شهرداریها ،ش .2
 .33مزینی ،منوچهر ،1378 ،بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران ،مرکز مطالعات برنامهریزی شهری ،وزارت کشور.
 .34مقیمی ،سیدمحمد ،1394 ،ادارۀ امور حكومتهای محلی .تهران :سمت.
 .35نجاتحسینی ،محمود ،1381 ،برنامهریزی و مدیریت شهری ،مسائل نظری و چالشهای تجربی ،انتشارات سازمان شهرداری کشور.
 .36نوریان ،فرشاد و شریف ،محمد ،1375 ،نگرشی بر روند تهیة طرحهای تفصیلی ،تهران :شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
 .37ویسی ،هادی ،1392 ،درآمدی بر دولت محلی ،تهران :سمت.
 .38واثقی ،قاسم ،1380 ،تدابیر و سیرۀ علی (ع) در تأمین امنیت اجتماعی ،تهران :مرکز تحقیقات و پژوهشهای ناجا.
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