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تواند حل مشکالت آن را ممکن سازدآیا انتقال مرکزیت سیاسی از شهر تهران، می
89شهریور تدوین 

هاي سکونت شهري، خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است:تهران کالنشهري است که در اغلب شاخص
باالتر از مرز خطر هاي هوا، تن آالینده در سال، در تهران در بیشتر روزهاي سال آالینده1400با تولید -1

توجهی از امراض ریوي و قلبی شهروندان تهران ناشی از این امر اي که بخش قابلگونهگیرند، بهقرار می
.1تر از طول معمولی آن خواهد کردها را کوتاهسال عمر تهرانی5شود، این امر حداقل است. گفته می

هاي فعلی.درصد تعداد اتومبیل30است، یعنیهزار اتومبیل750گنجایش تهران تنها براي -2
میلیون ساعت وقت شهروندان در ترافیک (بیش از زمان معمول سفر) تلف 10طور متوسط روزانه به-3

همین علت مصرف سرانه بنزین در و به. 2درصد زمان کار مفید کشور است7شود، که معادل حدود می
برابر دیگر شهرهاست.5/2تهران 

کمیسیون محیط زیست شوراي شهر تهران باتوجه به نتایج مطالعات آلودگی خانم دکتر ابتکار رئیس-4
.3هوایی تهران میزان بنزین در هواي تهران را بیست برابر مقدار مجاز اعالم نمودند

ها گسل منشعب از آنها کل شهر را، در زون نوردد، که با دهدو گسل اصلی زلزله، شمال و جنوب آن را در می- 5
شناسی ایران نیز تغییر مرکزیت سیاسی از تهران را بهرام عکاشه پدر زلزلهدهد.ه قرار میخطر باالي زلزل
.4داند و معتقدین در بیش از ده کشور دیگر دنیا این عمل به خوبی انجام شده استضروري تام می

روز بزرگترین اگر زلزله تهران اتفاق بیفتد، موجب ب" بندي زلزله تهران، طبق نظر مشاور ژاپنی ریز پهنه
و البته حتی ممکن است امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور به خطر افتد."تاریخ بشري خواهد شدفاجعه 

ماهیانه هفت هزار نفر در اثر آلودگی ناشی از ،زیست مجلسبراساس گزارش مخبر فراکسیون محیط- 6
نمایند.ذرات معلق در فضا فوت می

نفر 14تنها ،متوفی تهران288هزار و 37از 1387ماه اول سال براساس آمار سازمان بهشت زهرا در نه -7
اند، شهروند تهران دچار ایست قلبی شده249هزار و 6اند. در همین نه ماه بر اثر مرگ طبیعی فوت شده

اند.نفر بوده698هزار و 5که در تمام سال قبل، 

نخ سیگار توصیف کردند 9عالوه ایشان تنفس در تهران را در هر ساعت معادل کشیدن اگر کوشانفر در همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران، به-1
)1330، شماره 89اردیبهشت 19(آرمان 

برآورد باقر میالنی-میلیارد ساعت در سال2حدود -1
89، نهم تیرماه 1372آرمان، شماره -3
1388، پنجم بهمن 2835آفتاب یزد، شماره -4
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ها فشار زیست ض آن، مثل فاضالب و دهکاسه طبیعی تهران نیز دیگر توان پذیرش جمعیت بیشتر و عوار-8
داند.میلیون نفر می5/7و حداکثر را 5/5طور مطلوب محیطی دیگر را ندارد. برآوردها این سقف را به

راستی آیا براي تهران راه نجاتی متصور است؟هاین چهار عامل اصلی، سرنوشت رو به فاجعه تهرانند. ب

هاي ارائه شدهحلراه
ترین راهکار براي حل مشکالت یاد تهران و در پی آن طرح مجموعه شهري تهران، اساسیطرح جامع 

داند. ) می300/8هزار نفر (یا حداکثر 650میلیون و 7شده، (در اولین مرحله) تثبیت جمعیت تهران، در حد 
.میلیون نفر برآورد کرده بود)5/5درستی طرح جامع اول تهران این حد را به(

از طرف باز آن وارد شهر هائی کهحتی زمانهواوبراي این منطقه، که از سه طرف بسته است در واقع 
خصوص باتوجه به اینکه ظرفیتی بیش از این مقدار، متصور نیست. این امر به، دگردراکد میدر آن ،شودمی

توانست یت میعو شاید اگر جمرسد نظر میآمیز قرار دارد، کامالً منطقی بهاي مخاطرهاصوالً تهران در منطقه
شد.کاهش یابد، حتی این امر هم توصیه می

تواند این مهم را ممکن سازد و راهکارهاي فکر شده و البته بدیهی است که ابالغ یک مصوبه نمی
قابل تحققی باید بتواند زمینه انجام این تحدید جمعیت را فراهم آورد: زیرا تهران عملکردهاي مختلفی دارد، 

هر یک محرك تراکم و جمعیت بیشتري است:که
درصد شاغالن بخش عمومی 24(ترین مرکز اداري و مالی کشورعمدهوتهران مرکز سیاسی کشور

رصد صنایع د40کز تحصیالت عالیه است. بیش از، بزرگترین مردانشجویاندرصد7/22در تهران شاغلند) و با 
گیرد، بزرگترین در آن شکل میدرصد ارزش افزوده 26و داخلی درصد تولید ناخالص 30در آن مستقر هستند، 

درصد 39اي که تر در آن قرار دارند، به گونهر سطوح عالیمرکز خدمات پزشکی است و بسیاري از خدمات د
شود.در آن ارائه میخدمات

:اندکردهن جمعیت تهران از دو ویژگی عمده تبعیت آهاي کاهش عملکردها و در پی حلتاکنون راه
اند.از دو بخش عملکردهاي عامل و عملکردهاي معلول، همواره عملکردهاي معلولی را هدف گرفته-1
براي انجام طرح، یعنی راهکاري که بخش عمومی متولی آن باشد و راهکاري که از دو روش محتمل -2

ست.باید مشکالت آن را تحمل کنند نیز راه حل دوم انتخاب شده امردم و بخش خصوصی می
نه تنها در گذشته این طور بوده، در آخرین طرح مصوب (یعنی طرح مجموعه شهري تهران) نیز 

همین روش پیشنهاد شده است.
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تواند حل شود، که دولت بار آن را به دوش بکشد و بخش مشکل تهران مشکلی ملی است و تنها وقتی می
ترین علت توسعه شدید تهران یعنی مرکزیت حمله به اصلیعمومی براي این امر مایه بگذارد. در واقع راه حل اساسی، 

- تغییر مکان میاي از مرکزیت اداري و مرکزیت مالی نیز به اداریست. با حذف مرکزیت سیاسی، بخش عمده- سیاسی

- یابد که، با محدود شدن جمعیت در یک حد ثابت، به تمام برنامهپردازند و تهران با حذف این عملکردها، فرصت می

ي پیش گفته شده، جامه عمل بپوشاند و جز این، راهی براي خارج شدن از این دایره بسته وجود ندارد.ها

نظرات مخالفان حذف مرکزیت سیاسی از تهراننقطهتحلیل
کنند هزینه سنگین جابجایی مرکزیت سیاسی از تهران از مهمترین مسائلی که گروه مخالف، بیان می

هاي محکمی ندارد.چندان پایه،سه دلیلبه مکان دیگري است که به
درصد این دهشود، بنابراین جابجایی یاد شده که حداکثر سال، دو برابر می15اول اینکه وسعت شهرهاي ایران هر 

طور گیرد، چندان ناشدنی نیست و دلیل دوم اینکه تهران به وسعتی رسیده که توسعه در آن بهتوسعه را دربر می
و ثالثاً شهرهاي ایران با ضریب 1شودتر تمام میگران)کوچکرشد یک شهر یک شهر جدید یا احداثاز (تصاعدي 
عالوه شوند. بهسال شهرهاي کشور دوباره ساخته می25اند، یعنی هر درصد همواره در حال بازسازي4تخریبی 

ون شک با عدم تغییر مرکزیت سیاسی بداند.این راه را قبالً پیموده،کشورهاي بسیار فقیرتري در همسایگی ما
توان ادامه حیات نداشت، در حالیکه به شهري بسیار آباد، کراچی اآلن پاکستان از کراچی به شهر جدید اسالم

. عین همین امر در مورد هندوستان و تغییر مرکزیت سیاسی از بمبئی به دهلی نو و در تر بدل شده استمناسب
.2تانبول به آنکارا، اتفاق افتاده و ممکن شده استترکیه با تغییر پایتخت از اس

اشاره به شکست احداث شهرهاي جدید کشور نیز اشتباه است، زیرا این شهرها که مقرر بود با هدف 
علت باال بودن استانداردهاي موردعمل، قادر به جذب این درآمد شهرهاي مادر شکل گیرند، بهسکونت افراد کم

عالوه با احداث شهر به وسیله بخش عمومی (که با وجود دریافت کل هزینه ساخت قادر به احداث گروه نشد و به
شده است. تأسیسات و تجهیزات آنها نشدند) این شکست حاصل 

دانیم که بخش اعظم کنند و میصنعت به امر ساخت، کمک کرده یا از آن ارتزاق می120دانیم که بیش از می
سازي روي کند که به ساختمانی، در بهترین شکل وقتی به اقتصاد کشور کمک میگذاري بخش خصوصسرمایه

شود. گري کشیده شده یا از کشور خارج میخرید اتومبیل، تلفن همراه و ... در واقع به واسطهبیاورد وگرنه در پیش
ازده آن از تورم کمتر است و هاي دولت به شهرهایی سوق داد، که بتوان به دلخواه برنامهگذاري را نمیاین سرمایه

که با توقف تراکم فروشی در تهران، رئیس بانک مرکزي ،حیاتی استچنان اهمیت حفظ آن در بخش ساختمانی 

بینی  کرد.روند و دویست میلیارد تومان هزینه پیشها میمیلیون نفر از تهران با جابجایی سیاست2کرد که فکر می71دکتر عظیمی: مطالعات سال -1
مرکز اداري خود را به کرایلون منتقل کرد.لندن هم براي کاهش فشار به پایتخت حتی -2
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کند، که این مسئله را همین امروز ملغی کنید، چون حتی اگر به فردا برسد براي به درستی اعالمیه صادر می
فروشی و افزایش جمعیت تهران تا چه حد باعلم به اینکه تراکماقتصاد کشور خطرناك است و این موضوع را

آید، سرمایه راهی دوبی و ترکیه و دیگر نقاط بینی ایشان درست از آب در میکند. پیشناصحیح است، اعالم می
یه را افتند. این سرماشوند و شاغالن آنها به مخاطره بیکاري میدچار مشکل میبه ساختمانشود، صنایع مرتبط می
اي بیش از تهران را براي ؛ به شهري که بدون شک بازدههدایت کردتوان به مرکز سیاسی جدید، خوبی میبه

گذاران آن تدارك خواهد دید.سرمایه
ها صنعت وابسته و هزاران ساخت یک پایتخت جدید با دهو خیل عظیم بیکاريعالوه در شرایط حاضر به

کمک هم بنماید.و کاهش بیکاريتواند به اقتصاد کشورکند، میشغلی که ایجاد می

کاهش جمعیت تهرانبرآورد 
هزار112شوند یتخت از تهران منتقل میبا تغییر پاکه براساس آخرین مطالعه (دهه گذشته) تعداد کارکنانی 

سقف جمعیت ،تبعیو شغل جنبی5/1نفر جمعیت خواهند شد و با احتساب 450حدود آنهانفر است که با خانواده
آید، مهم نیست. بلکه شرحی که در پی میکن اصالً این مقدار بهیرسد. لنفر میه به حدود یک میلیونندومنتقل ش

بعد جداول و نمودارهايشود. در میتهران تغییر پایتخت موجب کاهش رشد فزاینده جمعیت مهم این است که 
شود.هاي کاهش را در چند شهر که پایتخت از آنها منتقل شده است، نمایش داده مینمونه

روند کاهش جمعیت کراچی پس از تغییر پایتخت از آن
درصد در سال افزایش یافته بود، پس تغییر پایتخت روند کاهش 38/9در حالی که رشد جمعیت تا 

سال% رسیده است.3به 2008شروع و در  جمعیت نرخ رشد 
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روند کاهش جمعیت شهر استانبول پس از تغییر پایتخت از آن

از تغییر پایتخت روند درصد افزایش یافته بود، که بعد24/5در استانبول روند رشد جمعیت تا 
درصد کاهش یافته است.14/2به 2004تا کاهشی شروع شود

روند کاهش جمعیت ریودوژانیرو پس از تغییر پایتخت از آن

ایتخت روند کاهشی پدرصد در سال افزایش یافته و پس از تغییر 28/3در ریودوژانیرو رشد جمعیت تا 
رسیده است.1991درصد در 5/0آغاز و به کمتر از 

روند کاهش رشد جمعیت شهر بمبئی 
پس از تغییر پایتخت از آن

درصد در 81/5در بمبئی رشدي 

سال جمعیت نرخ رشد
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از تغییر پایتخت از آنروند کاهش رشد جمعیت بمبئی پس

به 1991سال رسیده بود که با تغییر پایتخت روند کاهشی آغاز و تا درصد در 81/5در بمبئی رشد به 
.کاهش یافتدرصد 87/1

اثرات مثبت دیگر تغییر پایتخت

با تغییر پایتخت حدود این است که،(کاهش جمعیت و کاهش رشد جمعیت)کن مهمتر از هر دو اینهایل
شد وبه تهران و آمدهاستانیهاي کاري شهرمسافرت% از40شود و حدود شد شهري کاسته میو% از حجم آمد30

شود.آنها در تهران کم می
% به آمدوشد مربوط است، تا حد قابل تحملی 70آمد آن آلودگی هواي تهران که شد و در پیوجه حجم آمدیدر نت

یابد.کاهش می
پیشنهاد انتقال تهران نیست، در این بین باید یادآوري کرد که پیشنهاد انتقال مرکز سیاسی تهران

قرار نیست با هر حالولی به1مکرري در ایران استبار در کشور اتفاق افتاد، تجربه39که گرچه این تجربه
این انتقال، تهران و مسائل آن فراموش شود. انتقال مرکز سیاسی از تهران و به تبع آن تعدادي از مشاغل 

ناشی از حضور آن عملکردها نجات یابد و در یک بیشتراز توسعهدهد کهمرتبط، تنها به تهران فرصت می
.گردداي، به مسائل خود پاسخ گوید و در آینده به کالنشهري مطلوب بدل دوره چند دهه

سهراب مشهودي

انـد  بار پایتخت شـده 39شهر در این 29بار مرکزیت سیاسی کشور را عوض کرده و 39براساس مطالعات باقر میالنی: از پایتختی شوش تا تهران، ایران -1
تـوان از  ست. از شهرهاي کمتر مشهور به عنوان پایتخت مـی سال یک بار مرکزیت سیاسی کشور عوض شده ا65(بعضی بیش از یک بار) به طور متوسط هر 

ساري، کازرون،دامغان نام برد.

سال جمعیت نرخ رشد
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