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رادارد؟
طرح مسکن مهر یک طرح گمراه کننده با بهره وری 
بسیار پایین و اتالف منابع فراوان همراه بود لذا نمی تواند 
رقابت کند. ما در برابر با مردم خیلی صادقانه صحبت 
کردیم. ضمن این که حقوق خریداران مســکن مهر را 
محترم شمردیم و از آنان حمایت کردیم، بنیان طرح 
را همواره مورد نقد قرار دادیم. ســوال این است که آیا 
مسکن مهر توانســت دردی از مردم بد مسکن را حل 
کند؟ رابطه 19 میلیون بدمســکنی که در بافت های 
فرسوده و حاشیه شــهرها زندگی می کنند و مسکن 
مهر چیست؟ و اگر جایی هم مشــکل برخی از افراد را 

حل کرده آیا فایــده آن به همین 
میزانی بوده که بــرای آن هزینه 
شده اســت؟ آیا بهترین روش را 
انتخاب کرده انــد؟ آیا مکان یابی 
اجرای پروژه ها درست بوده است؟ 
آیا سکونتگاه های مسکن مهر در 
آینده پایدار و ســرزنده خواهند 
بود؟ حداقل ایــن اجماع در میان 
متخصصان ایجاد شده که پاسخ 
به تمام سوال های باال منفی است. 
هیچ آماری وجود نــدارد که یک 
تعداد حداقلی از حاشیه نشین ها 
منازل خود را در حاشیه رها کرده 
باشــند و در مســکن مهر ساکن 
شده باشند. حتی هیچ مشکلی را 
از بافت های فرسوده حل نکرده اند. 
اتفاقا بیشتر در جهت اتالف منابع 
ملی و تشــدید مهاجــرت عمل 

کرده اند که خودش از سیاســت های ضدتوســعه ای 
اســت. هزاران میلیارد تومان کار ارجاع شــده و یک 
مزایده صورت نگرفته اســت. در همان  ســال 91 که 
از ســوی رهبری به  عنوان  سال اشــتغال و تولید ملی 
نامگذاری شده، ساخت 53 هزار واحد مسکن مهر را به 
یک شرکت تُرک واگذار کردند. باید جواب بدهند که 
ساختمان سازی مسکن مهر چه پیچیدگی تکنولوژیک 
برای ما داشــته که 53  هزار واحد مسکونی در پردیس 
و پرند به یک شــرکت خارجی تُرک واگذار کرده اند؟ 
میزان کاری که به این شرکت ترک ارجاع داده اند بیش 
از 3 هزار میلیارد تومان است؛ اگر به قیمت های وقت در 
نظر بگیریم حدودا 3 میلیارد دالر بیخ گوش تهران را به 
یک شــرکت خارجی ارجاع داده اند در حالی  که هیچ 

دلیل تکنولوژیکی برای آن نداشته اند.   
امابهنظرمیرسدهنوزرویموفقیتاینپروژه
مانورمیدهندوحتیشــمارابهرهاکردنآن

محکوممیکنند.
اینها منابع ملی ایران را از بین برده اند. ما االن این بحث 
را داریم که مخابرات و صنایع سنگین و پاالیشگاه ها را 
به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ آن وقت مسکن را که 
هزاران  سال اســت بخش خصوصی می سازد، دولتی 
کرده اند. االن 117 هزار واحد فاقد متقاضی وجود دارد، 
به این معنا که از مردم پول گرفته اند مثال در نقطه )آ( 
برای مردم خانه بســازند، رفته اند در نقطه )ب( خانه 
ساخته اند که هیچ متقاضی ندارد، این خیانت در امانت 
نیست؟ اینها ادعای من نیست شما به گزارش سازمان 
بازرسی کل کشور در دولت قبل مراجعه کنید، می بینید 

این پروژه سرتاپا تخلف و اتالف منابع ملی است فقط 
یک ظاهری دارد که بله ما برای مردم خانه ساختیم. من 

نمی دانم کجای این پروژه افتخارآمیز است؟ 
موضوعدیگریکهمطرحمیکنندایناستکه
سیاستهایوزارتخانهودولتیازدهمدرجهت
خروجساختمانسازیازرکودموفقنبوده،این
رکودصنایعومشاغلبسیاریراتعطیلکردهو
چالشهاییدرحوزههایدیگرهمبهوجودآورده

است.برایاینچالشچهتدبیریداشتهاید؟
در واقع بازار مسکن را چنان دچار سوداگری کرده اند 
که آرام کردن مجدد آن یکی از کارهای اقتصادی مهم 
این دولت بوده اســت. به این رقم توجه کنید. قیمت 
متوسط یک مترمربع خانه در تهران در  سال 85 حدود 
830هزار تومان بوده است. این رقم در  سال 1392 به 
حدود 4 میلیون  تومان می رســد؛ یعنی حدود 5 برابر. 
اساسا گفته می شود که یکی از دالیلی که حضرات به 
دنبال  مسکن مهر رفتند، چون چنین دسته گلی  به آب 
داده بودند، بود. نتیجه اشتباه دومشان این شد که نه تنها 
مشکل مسکن به جای خود باقی ماند که با چاپ پول 
نرخ تورم در کشــور به 45درصد  
رســید. نتیجه این دو سیاســت 
اشــتباه متوالی، موجب تحریک 
تقاضای سوداگرانه در کشور شد. 
همزمانی این سیاســت دولت با 
سیاســت شهرفروشی شهرداری 
باعث ساخت بیش از 2.5 میلیون 
خانه خالی شد که ارزش اقتصادی 
آنها بیش از 250 میلیارد دالر است 
لیکن نرخ بهره وری آنها صفر است. 
طبیعی اســت تخلیه این حباب  
قیمتی از بازار مسکن و برگرداندن 
آن به مجرای اصلــی خود؛ یعنی 
ساخت خانه برای متقاضیان واقعی 
زمانبر اســت. خوشــبختانه نرخ 
تورم بخش مســکن در این دولت 
از میانگین تورم عمومی قیمت ها 
نیز کمتر بوده اســت. حضرات در 
یک فرار به جلو دولت را متهــم می کنند که دولت در 

بخش مسکن دچار رکود است. حال آن که آنچه متوقف 
شده است سوداگری و بورس بازی زمین و مسکن است 
که بسیار هم خوب اســت. وگرنه ساخت مسکن برای 
خانه اولی ها و بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های 
ناکارآمد آغاز شده اســت. حضرات از ما می خواهند که 
به اتحاد آنها با ســوداگران وفادار باشیم و به مدیریت 
تجارت پیشه شهری احترام بگذاریم. یقینا این  کار را من 
خیانت می دانم و تمایلی به مشارکت در چنین ظلمی 
به مردم ندارم. در  ســال 95 فقط بانک مســکن برای 
ساخت 130 هزار واحد مسکونی به مبلغ 6.700 میلیارد 
تومان تسهیالت داده که نسبت به سال پیشین دارای 
47درصد  رشد بوده اســت. همچنین این بانک برای 
خرید 142هزار واحد مسکونی 6.100 میلیارد تومان 
تســهیالت داده است که نسبت به  ســال  پیش از آن 
74درصد  رشد داشته است. این بانک برای 187هزار 
واحد مسکونی مبلغ 6.200 میلیارد تومان تسهیالت 
فروش اقساطی داده اســت. تعداد پس انداز کنندگان 
نزد بانک مســکن از 160هزار فقره گذشت؛ این بدین 
معنی است که تمام این افراد متقاضیان واقعی  سال 96 
بازار مسکن هستند. افزون بر اینها آمار خرید و فروش 
مسکن در  ســال 95 بیش از 5درصد  رشد را نسبت به 
 سال گذشته نشان می دهد. همه اینها حکایت خروج 
مســکن از رکود بدون افزایش قیمت دارد. و مهمتر از 
همه اینکه بازیگران این بــازار اکنون خریداران واقعی 
هستند و سودای سوداگری در آن تا حد زیادی کنترل 

شده  است.   
اما سیاست های خانه ســازی تنها در اختیار دولت 
نیست، تراکم فروشــی شــهرداری تهران هم یکی از 
مسائلی است که اخیرا رئیس جمهوری هم به آن اشاره 

کرده است. 
برایاینکهببینیمشــهرداریتهــراندرامر
خانهسازیچهمسائلیرابهوجودآوردهاست،به
آمارمراجعهمیکنیم.آمارســال95میگویددر
همینتهران490هزارواحدمسکنخالیوجود
دارداگرحداقل100هزاردالربرایهرخانهقیمت
بگذاریمیعنی50میلیارددالرپــولملترادر
تهرانتلفکردهاند.خانههاییکهدرمناطق22و
4و5و17درستکردهاند،باعثشده3.9میلیون

واحدمسکونیدرتهرانساختهشودکهظرفیت
سکونتپذیریاینواحدهابیشاز13میلیوننفر
جمعیتاستاالنجمعیتتهران8.7میلیوننفر
است.اینخانهسازیعظیمصورتگرفتهاماهمین
حاالدرتهرانتعدادزیادیازمردمیااجارهنشین
هستندیادربدمسکنیمطلقزندگیمیکنند.
درعینحالحضراتادعایعدالتدارند.کدام

عدالت؟
شــهرداری تهــران از 86 تا 92 بــرای منطقه یک 
تهران صد و یک هزار پروانه ســاخت صادر کرده است؛ 
یعنی حدودا 300 هزار نفر را فقط به جمعیت منطقه 
یک تهران اضافه کرده انــد این عدد به معنای تخریب 
گسترده باغات و فضای سبز تهران هم هست. در شهر 
فروشی کارهای عجیب و غریبی انجام داده اند. به نظر 

شما با این شــرایط افزایش خانه 
سازی در تهران امکان پذیر است؟ 
یعنی می تــوان از 13 میلیون نفر 
به 15 میلیون نفر ظرفیت تهران 
را افزایش داد؟ تــازه همه اینها در 
شــرایطی اســت که همین االن 
می بینیم بــا 8.7 میلیون نفر چه 
مشــکالتی برای این شهر بوجود 
آمده است. این هایی که االن ادعای 
عدالت گستری و مدیریت می کنند 
تمام ظرفیت های زیســتی نسل 
فعلی و نسل های بعدی را به حراج 

گذاشته اند. 
شمادرتقابلبااینسیاستها
چهنســخهایبــرایوضع
مسکنداشتیدوکارراتاکجا

پیشبردید؟
ما بــه جــای این کــه دنبال 

سوداگری باشیم هدف های خود را تعیین کردیم، یعنی 
رفتیم سراغ سه گروهی که واقعا مشکل مسکن دارند 
شامل: خانه اولی ها، بافت های فرسوده و حاشیه نشین ها. 

اصال به دنبال این نبودیم که شــهر را بفروشیم که پل 
صدر بســازیم. برای خانه اولی ها صنــدوق پس انداز 
مســکن یکم را راه اندازی کردیم بیش از 160 هزار نفر 
هم تا کنون پس انداز کرده انــد. وقتی ما کار را تحویل 
گرفتیم این افراد می توانســتند 20 میلیــون تومان 
تسهیالت بگیرند. االن تک نفر 80 میلیون و یک زوج 
می توانند 160 میلیون تومان تســهیالت بگیرند. نرخ 
سود تسهیالت را از باالی 20 درصد به 8 درصد رساندیم. 
تالش کردیم خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده  و 
حاشیه نشین ها را توانمند کنیم. در مورد گروه های کم 
توان به سراغ سازمان هایی رفتیم که متولی آنها هستند 
مثال کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا سازمان تأمین 
اجتماعی را تقویت کردیم و اگر کســی هم پیدا شود 
که مشــمول هیچ کدام از ارگان های پیش گفته نشود 
می تواند از طریق بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی که حضرت امام)ره( 
به همین دلیل پایه گذاری کردند 
اقدام کند. فکر می کنیم اساســا 
درگیر شدن دولت در ساخت وساز 
سیاســت غلطی اســت حتی  در  
ســال 58 حضرت امــام)ره( در 
فرمان افتتاح حساب  100 صالح 
ندانستند دولت به خانه سازی ورود 

کند. 
همزمانباورودشــهردارتهران
انتخاباتییکی بهرقابتهــای
ازانتقاداتیکــهعلیهاومطرح
میشــودموضوعشهرفروشی
است.اینشهرفروشیدرتهرانبه

چهصورتهاییانجامشد؟
کاری که در شهر انجام می دهند 
تهاتر ظرفیت های زیســتی شهر 
با گروه های سازنده قدرتمند بر سر اجرای پروژه هایی 
است که معلوم نیست چقدر نیاز واقعی شهر بوده. پل 
صدر نمونه بارز شهرفروشــی در تهران است، بیش از 
یک میلیارد دالر هزینه احداث این پل بوده نه ترافیک 
محلی را حل کرد و نه کمک کرد ترافیک عبوری شهر 
سبک تر بشود. تمام حقوق همســایه ها را از بین برده 
بعضی جاها پل از فاصله 3 متــری پنجره مردم عبور 
می کند. در عین حال فکر می کنید هزینه ســاخت از 
کجا تأمین منابع شده؟ یک بخشــی از ظرفیت های 
آینده شهر را که در مالکیت شهرداری بوده به گروه های 
سازنده واگذار کرده اند. من نمی دانم این افراد چگونه از 
نظر ذهنی حداقل خود را آماده کرده اند که سوگند یاد 

کنند که از حقوق مردم دفاع کنند؟
در اکباتان 19.5 هکتار فضای ســبز مشاع ساکنان 
اکباتان را گرفته انــد و مگامال ایجــاد کرده اند. حاال 
من نمی خواهم بــه ابعاد حقوقــی آن ورود پیدا کنم، 
ولی زمانی نمایندگان ســاکنان به جلسه شورایعالی 
شهرســازی و معماری آمدند و معترض بودند که چرا 
شــهرداری در فضای سبز مشــاع ملک ما به یک نفر 
اجازه داده است که مگامال احداث کند؟ این بحث ها را 
در مشــهد هم داریم. بیش از 265 هکتار فضای سبز و 
کاربری عمومی را تغییر کاربری انتفاعی داده اند و برای 
بیش از 28 برج بلند پیرامون حرم امام رضا)ع( خارج از 
ضابطه پروانه صادر کرده اند. این فقط مواردی است که 
در شورایعالی طرح شــده و گرنه تعداد آن بیش از این 
است. جناب شهردار مشهد در جلسه شورا حضور پیدا 
کرد و بجای توضیح فقط گستاخی کرد. که مراتب به 
وزارت کشور منعکس شد. هرچند نماینده وزیر کشور 
عضو جلسه اســت و خود ناظر بر رفتار خارج از عرف 

اداری ایشان بود.  
یکیازموضوعاتیکهدرحوزهوزارتراهازشخص
وزیرمطالبهمیشودبحثریلسازیوگسترش
راهآهنبینشهریاســت.دراستانسیستانو
بلوچستانکهبهدلیلبعدمسافتازمحرومترین
استانهایکشوراســتدولتیازدهمووزارت

متبوعشماچهاقداماتیانجامدادهاست؟
ما بارها اعــالم کرده ایم که تمام ریلی کــه در ایران 
ساخته شــود را یکجا خریداریم. در مورد بندر چابهار 
در مرحله توسعه زیرساخت ها هســتیم. اما به جرات 
می توانم بگویم با این شــرایط تنگنای بودجه ای این 
دولت شاهکار کرد و اتفاق بزرگی در چابهار رخ داد. برای 
هر کاری که بعدا بخواهیم در این منطقه انجام بدهیم 
اول باید زیرساخت ها را توسعه بدهیم. مثال ریل گذاری 
چابهار زاهدان 600 کیلومتر است اگر هر یک کیلومتر 
را حدودا 2.5 تا 3 میلیون دالر در نظر بگیریم مفهومش 

2 میلیارد دالر سرمایه گذاری است. 
واقعااحداثهریککیلومترریل3میلیوندالر

هزینهدارد؟
 من حدودا گفتم. یعنی با یک حســاب سرانگشتی 
حدودا همین می شــود اما وقتی وارد اجــرای پروژه 
می شویم مثال در کوهستان، تونل و پل داریم در دشت 
هموار و دیگر بسترها هزینه تفاوت می کند. سرجمع 
این سرمایه گذاری ها رقم های بزرگی است. زیرساخت 
ریلی ما از چابهار تا ایران شــهر که 300 کیلومتر است 
50 درصد پیشرفت پروژه در زیرســازی داشته. اینها 
کاری نیســت که در دولت های قبلی انجام شده باشد. 
درواقع فقط توانســتند درباره آن حرف بزنند اما پای 
اجرا نیامدند. در همین بحــث راه آهن که اخیرا مطرح 
می کنند ریل که اصال اجرا نکــرده بودند و فقط طرح 
موضوع شده بود. فقط در بندر چابهار مقداری از کارهای 

زیرساختی توسعه فاز یک بندر را انجام داده بودند.
بدنیســتگفتوگورابایکــیازاصلیترین
دغدغههایشــماادامهبدهیم.بهعنوانوزیرراه
وشهرسازیبیشازدیگروزرادرموردشهرهای
مغشوشواغتشاشدرشهرسازیومعماریسخن
گفتهاید.فکرمیکنیدچهشدکهبهاینوضعفعلی

درشهرسازیومدیریتشهریرسیدیم؟
ارزیابی من این است که دو رخداد تاریخی در ایران 
شــهرهای ما را دچار اغتشــاش کلی کرد. اول ورود 
مدرنیته بود که پس از انقالب مشروطیت وارد شهرهای 
ایران شد و همه آنچه را که داشتیم مورد تردید قرار داد. 
البته باید توجه داشت نوع مدرنیته ای که وارد ایران شد 
متاثر از چپگرایی و ادبیات بلشویکی بود که بیشتر مایه 
انسانی و شهربندی تمدن ایرانشهری را مورد تاخت و 
تاز قرار داد. یک حمله بســیار گسترده به داشته های 
فرهنگی ما صــورت گرفت که از اتفاق همراه شــد با 
درآمدهای نفت. همزمانی این دو عامل یعنی مدرنیته 
چپ زده تک ساحتی با پول نفت باعث شد فن ساالری 
و کالبدگرایی افراطی در صدر مسائل قرار گیرد. ردپای 
این دو پدیده را در تحوالت شــهری از دهه 20 به بعد 
به شکل بسیار افراطی می توان در تمام شهرها مشاهده 
کرد. حتی در رژیم گذشته هم می بینیم شاه هم وقتی 
می خواهد از خودش دفاع کند بیشتر با همین منطق 
طراحی شده توسط حزب توده از خودش دفاع می کند. 
منطق شاه نوعی سرمایه داری دولتی بود که با مبنای 
چپ گرایانه حزب توده همخوانی بیشتری داشت. در 
نتیجه تمام آمارهایی که ارایه شد، آمارهای طرح های 
عمرانی و آمدن تکنولوژی های جدید به ایران اســت؛ 
مثال جنبه هــای معنایی زندگی به تعداد ســالن ها و 
صندلی های سینما یا تعداد تخت های بیمارستان تقلیل 

فرشیدغضنفرپور-سهیالروزبان|ازاودوتصویردرذهنهاباقیخواهدماند،
یکیآنکهمنتقدانشعالقهدارندازاوبهنمایشبگذارند،روزاســتیضاحش
پشتدرهایمجلسشورایاسالمیباشــعارهاییکهگوییتنهابهعزلش
توسطمجلسراضیخواهندشد.منتقدانآخوندیپشتدِرمجلسبهانتظار
ایستادندتاپایانزماناســتیضاح،یکریزشعاردادندوماجرایَرهیدنشاز
کمنداستیضاحمجلسراهمازرادیوهایدستیوگوشیهایتلفنهمراهشان
شــنیدند.بهقولخودشبرایبارپنجممسکنمهربهمجلسشِکشاندهبود
برایاستنطاق.خودشمیگویدزیربارماجرایمسکنمهرنمیرود.میگوید
بهمردمظلمکردند،جاییخانهســاختهاندکهوزارتنیروآبنمیدهد،برق

نمیکشد،نوککوهاست!
تصویرمنتقدانازعباسآخوندیمانندهرتصویردیگریکهیکسرهتوسط
مخالفانترسیمشدهباشــدعدالترادربارهقربانیاشرعایتنمیکند؛این
تصویردرسالهایگذشــتهمکررافروریختهوالبتهبازدرحالساختهشدن
بودهاست.درطبقهپانزدهمساختمانوزارتراهازسهتصویربزرگآویخته
بردیواردفترشیکیعکسهواییقدیمیازمیــداننقشجهاناصفهان
استدرسمتچپوزیر،دیگریدســتراستوزیر،تصویریسیاهوسفید
ازمیدانتوپخانهتهرانآویختهاندوبزرگترینعکس،نماییاســتازداخل
مسجدنصیرالملکشیراز.عباسآخوندیمیگوید:»سرانجاماینعکسرااز
خانههنرمندانخریدم«درمیانشبستانمسجدزنیبهنمازایستاده،چهره
زنپیدانیستپشــتبهاتاقدرسایهروشنشبستاندعاگواست.آخوندی
میگوید:»اینمیراثواینمعماریهمانچیزماندگاروهمانهنریاستکه
مدامبایدبهآنچشــمدوخت،ازآنالهامگرفتولذتبرد.«دیوارهایدفتر

وزیرجاللوجبروتشرابیشترازهمینعکسهاونقشهایایرانیوامگرفته،
میراثیماندگارکهخودشمیگویددغدغهاصلیاودرساختمانوزارتراهو
شهرسازیاســت.آخوندیرابایددرزمرهسیاستمدارانچپستیزیقرار
دادکهدرســالهایپسازانقالبهرجاتوانستهاندگفتمانبهقولخودش
»بلشویکی«حاکمرابرهمزدهاند.اومیگویدطرحهاییمثلمسکنمهرنمونه
بارزیازچپگراییدرشهرسازیایرانیاست.بهگفتهعباسآخوندیمدرنیته
متاثرازچپگراییوادبیاتبلشویکیتمدنایرانشهریراموردتاختوتازقرار
دادهوهمزمانیاینرویدادبادرآمدهاینفتی،کالبدگراییافراطیرابرشهرهای
ایرانحاکمکردهاست.وزیرراهدولتیازدهماِبایینداردکهبگویدباساخت
پروژههاییمانندپلصدردرتهرانآنقدرمخالفاستکهاگرروزیخرابش
کنند،نخستینکسیخواهدبودکهبرآوارآنپایکوبیمیکند.گفتوگوبااو
همزمانشدباانتصاب»علینیکزاد«وزیرپیشینراهوشهرسازیبهریاست
ستادابراهیمرئیسیازرقبایحسنروحانی.درسویدیگرمیدانرقابتهای
انتخاباتی،محمدباقرقالیباف،شهردارفعلیتهراننشسته.فردیکهآخوندی
دراینگفتوگوسیاستهایشهرسازیاشرابیشازدیگرانموردانتقادقرار
میدهد.بهگفتهاو»کاریکهدرشهرانجاممیدهندتهاترظرفیتهایزیستی
شهرباگروههایسازندهقدرتمندبرســراجرایپروژههاییاستکهمعلوم
نیستچقدرنیازواقعیشهربودهاست«اینسیاستهادرنخستینمناظره
زندهمیاننامزدهانیزمطرحشدوازقضاچنانکهانتظارمیرفتدوسیاست
شهرسازیدولتیازدهموشهردارتهراندرتقابلبایکدیگرقرارگرفت.دو
سیاستیکهنتیجهانتخاباتپیشرونظرمردمرانیزدربارهحقانیتهریکاز

آنانبیشازپیشمشخصخواهدکرد.
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پیدا کرد. بعدها هم این سیطره و هیمنه چپ در جریان 
انقالب مشهود اســت. همین حاال هم جناح هایی که 
داعیه راست گرایی دارند رفتارشان متاثر از نوعی ادبیات 
چپ گرایانه افراطی است. پرداخت یارانه، مسکن مهر و 
غیره هم در همین گفتمان تشریح می شود. هنوز همه 
چیز با تعداد پروژه توجیه می شود. با یک بحث معنایی 
مقدماتی ســریعا به ســراغ همان مباحث پروژه ای و 
کالبدی بازمی گردند. ُخــب، نتیجه چنین دیدگاهی 
همین شهرهای غیرقابل سکونتی است که مشاهده 
می کنیم. درحال حاضر می بینیم که تهران به تنهایی 
10 درصد و با حومه تا 20 درصد از جمعیت ایران و اگر 
نسبت به جمعیت 50 میلیونی شهری در نظر بگیریم 
تقریبا 30 درصد جمعیت شهری را در خود جای داده 

است. 
البتهاینسیرفزایندهشهرنشینیتنهامختص
تهراننیست.فکرمیکنمکالنشهرهایدیگرهم

تقریباچنینوضعیتیدارند.
بله، مثال در مشــهد 3 میلیون جمعیــت در مقابل 
نیشابور با 300 هزار نفر جمعیت داریم. در خود شهرها 
هم نه مفهوم تعلق باقی مانده و نه شبکه های اجتماعی 
شــهری وجود دارد. آنچه می بینیم توده های کالبدی 
است. همین تهران بیشتر شبیه یک جنگل ساختمانی 
اســت که از هر طرف گســترش پیدا کرده است. باید 
توجه داشته باشیم که ساختارهای منطقه ای و هویت 
اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار اســت. در حوزه 
مسائل سیاسی می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که 
نمایندگان مجلس از چه محالتی هستند؟ بسیاری از 
محله های تهران در ساختار اجتماعی هیچ نماینده ای 
ندارند و بســیاری از طبقات از لحاظ اجتماعی عمال 
فروپاشــیده اند و به نظر من فاجعه بزرگ برای هویت 

شهری ما همین است. 
بسیاریازمنتقداناجتماعیبهایننکتهاشاره
میکنندکــهاینرونددراواخردهه50شــدت
گرفت.کراراًبهایننکتهاشــارهمیشودکهدر
پیشازاینزمانمعمارانوشهرســازانیوجود
داشتندکهمیتوانســتندنوعیهویترابرای
شهرهابازســازیوتقویتکنند.دراینزمینهاز
شخصیتهایمختلفیاسمبردهمیشودکهطبعا
شمابهترمیتوانیددرمورداقداماتشاننظربدهید.
امابعدااینروندمنقطــعوضرورتهایدیگری
جایگزینشد.بهعنوانیککارشناسونهیکوزیر
جمهوریاسالمیچقدربااینمنتقدانهمداستان

میشوید؟
 اگر بخواهم به عنوان کارشناس اظهار نظر کنم باید 
بگویم دو نکته اصلی را باید در نظر گرفت. اوال در این که 
روند مورد اشــاره پس از انقالب تشدید شده تردیدی 
وجود ندارد و البته فکر می کنــم انکار این موضوع هم 
مشــکلی را حل نمی کند. در  سال 57 جمعیت تهران 
کمتر از 4 میلیون نفر بود. درحال حاضر جمعیت تهران 
8/7 میلیون نفر اســت. تازه این فقط تعداد جمعیت 
است. اگر ما ظرفیت پذیری تهران را در نظر بگیریم با 
توجه به حدود 400 هزار واحد خالی و سه نفر برای هر 
واحد، ظرفیت پذیری شهر تهران به باالی 10 میلیون 
نفر افزایــش پیدا کرده، بنابرایــن در تهران یک اتفاق 
بزرگــی رخ داده و نمی تــوان انکار کرد. در  ســال 57 
جمعیت مشهد کمتر از یک میلیون نفر بود و حاال باالی 
یک میلیون نفر جمعیت دارد. در اصفهان هم به همین 

ترتیب. 
وقتیکالبدشهررارشددادیمهمزماننتوانستیم
ظرفیتهایاجتماعیشهریراهمتوسعهبدهیم.
امانکتهدیگرایناســتکهجنگوانقالبرشد

شــهرهاراازکنترلخارجمیکنــد.یعنیهمه
انقالبهااینرشدراداشــتهاندوموضوعتنها
مختصایراننیست.درموردجنگهمبههمین
ترتیب.پاریسفعلی12میلیوننفرجمعیتدارداما
پاریستاریخیکمتراز3میلیونجمعیتداشت.
جمعیتلندنهمپسازجنگرشدفوقالعادهای
داشت.جنگهابهطورعاموجنگهایطوالنی
مثلجنگماباصدامکهحدود100ماهطولکشید
بهطورخاصآثارزیادیدرتوزیعجمعیتبهجای

گذاشت.
اما در جواب ســوال شــما که گفتید اگر دوران شاه 
همچنان ادامه پیدا می کرد و انقالب نمی شــد وضع 
شهرهای ما چطور بود باید بگویم، بله در دوران پیش 

از انقالب برخی از اســتانداردهای 
زیبایی شناســانه معماری رعایت 
می شــد؛ مثال میــدان آزادی یا 
فرهنگســرای نیاوران و بعضی از 
ساختمان های شــاخص تهران. 
امــا بایــد همزمان به ایــن نکته 
هم توجه داشــت که اوال همین 
ســاختمان های زیبا هم فاقد بار 
معنایی بود و تنها کاربرد کالبدی 
داشت و نمی توان گفت بار معنایی 
مشخصی داشتند. در همان زمان 
مرحوم مجیــد تهرانیــان انتقاد 
می کرد کــه آنچه در ایــران رخ 
می دهد توسعه ای است که انسان 
در آن فراموش شــده و همچنان 
کالبدمحور اصلی است. او می پرسد 
شهروند کجای این معماری است؟ 
در همان زمان هم تمام آمارها کمی 

بود و ارزیابی کیفی از آنچه رخ می داد، وجود نداشــت. 
حتی اگر کمی به عقب بازگردیم می بینیم که اصالحات 
ارضی شــاه به تنهایی به عنوان یک عامل اصلی در هم 
ریختگی جمعیتی می تواند مورد بررســی قرار بگیرد. 
البته همه اینها عناصر تشدید کننده هستند و نمی توان 

آنها را به عنوان یک عنصر ایجاد کننده دانست.
همینفضایقابلانتقادیکهشماازآنیادکردید
معماریشاخصیدارد؛مثالحتیمنبدوناینکه
تخصصمعماریداشتهباشــم،میتوانمبهطور
تقریبیتفاوتمعماریپهلویاولوپهلویدومو
تفاوتآندورابامعماریقاجاریتشخیصبدهم.
امااگرازشمابهعنوانوزیرشهرسازیجمهوری
اسالمیبپرسمخصوصیاتمعماریدورهجمهوری
اسالمیچهمیتواندباشدچهپاسخیمیدهید؟

البته چند ساختمان شاخص که در دوران جمهوری 
اسالمی ساخته شده داریم، اما  اساسا هنوز به یک مفهوم 
معنایی نرســیده ایم. معماری بازتابی از سبک زندگی 
است. ما بعد از انقالب و جنگ هنوز به یک تفسیر نسبی 
از سبک زندگی که در ایران بر سر آن اتفاق نظر نسبی 
وجود داشته باشد، نرسیده ایم. لذا این اغتشاش ذهنی 
که وجود دارد بالفاصله در معماری و شهرســازی ما 
دیده می شود. وقتی از باال به شهر نگاه می کنیم درواقع 
اغتشــاش زندگی خود را مشاهده می کنیم. به همین 
دلیل شخصا به عناصر معنایی در زندگی اجتماعی توجه 
و تأکید زیادی داشته ام. اتفاقا چند وقت پیش با یکی از 
نمایندگان مجلس به ژنو رفته بودیم. فرصتی پیش آمد 
که به اندازه یک ربع ساعت در خیابان قدم بزنیم. به او 
گفتم که شماها به عنوان مهندس ساختمان می توانید 
در این شــهر اصطالحا خط آســمان را ببینید اما در 
شهرهای ایران دیگر نمی توان خط آسمان را تشخیص 

داد. این موضوع هم یکی از حواشی اغتشاش فکری ما 
در ایران است.

فکرمیکنیدمیتوانبرایاینفضایگستردهواز
کنترلخارجشدهکاریکرد؟

ما نقشــه هایی برای بازآفرینی شهری داریم. جنبه 
معنایی این طرح این است که ببینیم چه باید کرد که 
شهر دلخواه من چه ویژگی هایی داشته باشد. برای شهر 
دلخواه یک ایرانی باید تعریفی برای هویت ایرانی داشته 
باشیم. یکی از اصطالحاتی که بســیار به کار می رود 
)اسالمی-  ایرانی( است. از این ترکیب خیلی استفاده 
می شود اما باید پرسید مفهوم اسالمی و ایرانی در این 
مقطع زمانی چیســت؟  وقتی برای بازدید به یکی از 
شــهرها رفته بودم مشــاهده کردم که در فرودگاهی 
که عملیات ساخت آن به پایان رســیده درحال زدن 
دو ستون با قوس هســتند. کار احداث تمام شده بود. 
پرسیدم این ستون و قوس را به چه دلیل ساخته اید؟ 
گفتند ایراد گرفته اند که معماری فرودگاه اســالمی - 
ایرانی نیست و حاال داریم شکل ایرانی- اسالمی به آن 

می دهیم! 
زمانی برای حفظ فرم ســاختمان از گنبد استفاده 
می شد. حاال که بتن و سیما در اختیار است، می بینیم 
که ساخت گنبد برای حفظ بنا توجیه ندارد. باید بپرسیم 
آیا مثال فرم گنبد اهمیت دارد یا فضای مومنانه ای که 
زیر این گنبد تشــکیل می شــود. درواقع می خواهم 
بگویم ما خیلــی از این ترجیع بند ایرانی -  اســالمی 
استفاده می کنیم اما هنوز به یک فهم مشترک از این 
دو مفهوم نرسیده ایم. من در مفهوم بازآفرینی هویت 
شــهری به عنوان نخســتین بحث می خواهم مفهوم 
تمدن ایرانشــهری را دنبال کنم. معتقــدم باید یک 
بازخوانی جدید از تمدن ایرانشهری داشته باشیم. در این 
بازخوانی هم مفهوم ایران، هم اسالم و هم تشیع و تصوف 
وجود دارد. البته باید بتوانیم این مفهوم ایرانشهری را 

به روز رسانی کنیم. 
در قرن چهارم فردوســی و بعدا خواجه نظام الملک 
همین کار را کردند. بازخوانی مفهوم ایرانشــهری را با 
توجه به هویت اسالمی به وجود آمده با موفقیت انجام 
دادند. در دوره های تاریخی اتفاقات جدیدی مثل انقالب 
مشروطه و مدرنیته نیز اضافه شده اند. همه رخدادهای 
زندگی مــا تغییر کــرده بنابرایــن در تعریف جدید 
ایرانشهری باید بدانیم ایرانی بودن چگونه است. هنوز 
معنای درستی برای این واژه نداریم. باید توجه داشته 
باشیم که نمی توان از این معنا فرار کرد. بسیاری از افراد 
می خواهند از این معنا فرار کنند، می گویند وظیفه ما 
احداث مســکن و راه و پل و مدرسه است اما همه اینها 
کالبد است و بار معنایی نیســت. تمام تالش من این 
است که این بار معنایی را عملیاتی کنیم به نحوی که 
در زندگی آدم ها نقش داشــته باشد. به عنوان مثال در 
مفهوم ایرانی واحد ســازمان اجتماعی »محله« است 
که هویت دارد. در شهرنشینی جدید ما مفهوم محله از 
بین رفته. می گویند منطقه 22 یا منطقه 12. منطقه چه 
حس تعلقی به آدم ها می دهد؟ برای بازگشت به مفهوم 
ایرانشــهری باید مفهوم محله را احیا کنیم. سازمان 
اجتماعی محله را ایجاد کنیم تا مقتضیات اطراف آن 

هم شکل بگیرد. 
فکر می کنم با الهام از نظریه گستره همگانی و عرصه 
عمومی  هابرمــاس بود که در دهه 70 فرهنگســراها 
شکل گرفت و جوان ها توانستند در این فرهنگسراها 
به بازسازی هویت خود بپردازند که فضاهای عمومی 

داشت و امکان تبادل ارتباط را فراهم می کرد. 
در محله ها هــم ما فضاهای عمومی داشــتیم مثل 
بازار، تکیه و مســجد. یک عرصه عمومی هم داشتیم 
کــه گفت وگوهایــی بــود که در 
این ساختار شــکل می گرفت. در 
سازوکار جدید شــهری ما چیزی 
به نام فضای عمومــی و به تبع آن 
عرصه عمومــی نداریــم. همین 
جنگل ساختمان ها و خیابان های 
بی انتهایی اســت کــه می بینید. 
در بازآفرینــی جدیدی که مطرح 
کرده ایم معتقد هستیم از مسکن 
مهمتر خلق فضاهــا و عرصه های 
عمومــی اســت. در برنامه هــای 
بازآفرینی تمــام برنامــه ما روی 
همین موضــوع متمرکز شــده 
است. شناســایی کرده ایم که باید 
2هزار و 700 محله در ایران داشته 
باشیم، در میان همین 19 میلیون 
آدمــی که در بد مســکنی مطلق 
زندگی می کنند. سرای محله ها و 
فرهنگسراها به همین دلیل ایجاد شده اند. پیش از این هم 
گفته ام که در بوشهر قبل از آن که به سراغ تک بنا برویم 
دانشکده های معماری را در محله های قدیمی و فرسوده 

ایجاد کردیم که بعد از مدتی منزلت محله را ارتقا داد.  

میدانیدکهبهشماانتقادمیکنندومیگوینداین
طرحهاخیلیذهنیوبهدورازواقعیاتدردناک

جامعهاست؟
بله این مسائل به هرحال مطرح می شود اما طرح های 
ما اصال ذهنی و غیراجرایی نیســت. در همین حوزه 
حمل ونقل به محض آن که وارد بحث تمدن ایرانشهری 
می شویم، می بینیم از ســیحون و جیحون تا دجله و 
فرات و از شبه قاره هند تا دریای مدیترانه حوزه تمدنی 
ایرانشهری است. در این صورت تمام مسائل حمل ونقل 
ما تحت تأثیر ایــن موضوع قرار می گیــرد. یعنی اگر 
بتوان یک بازتعریف تمدنی کرد می توان آن را در مدل 
حمل ونقل و اقتصاد پیاده سازی کرد. در حوزه تمدنی 
سکونتگاه های پراکنده داشته ایم، طبیعت برای تمدن 
ایرانشهری ارزشــمند و محترم است. بیش از ظرفیت 
زیستی نمی توان از آن استفاده کرد یعنی غیرممکن 
است ظرفیت تهران بیش از 3 میلیون نفر باشد. باغ های 
اطراف مشــهد را از بین ببریم و بعد طرح بدهیم که از 
دریای عمان آب پمپ کنیم برای مشهد! ما باید رابطه 
خودمــان را با تکنولوژی هم مشــخص کنیم. نباید و 
نمی توانیم تمام ذخایر استراتژیک آب های زیر زمینی را 
با پمپ های قدرتمند باال بکشیم و به این وضع بیفتیم. 
خشک شدن جازموریان، دریاچه پریشان، هورالعظیم 
و دریاچه ارومیه ثمــره فاصله گرفتن از مفهوم تمدنی 
است. روزنامه شــما یک روزنامه اجتماعی است و من 
تالش می کنم بحث تمدنی خــودم را با این مفاهیم 
اجتماعی که تاکنون بسیار مغفول مانده گره بزنم.          
اینهجومبیپروایمابهتکنولوژیمشــخصا
زیستبوممردمچهشــهرهاییراباخطرجدی

مواجهکرده؟
واقعا باید بگویم همه جا، به مورد اصفهان نگاه کنید! 
زیست بوم این شــهر به هیچ وجه برای این که قطب 
تولید فوالد باشد مناسب نیست. در یزد می خواهند 
آب دریای عمان را شیرین و به یزد منتقل کنند تا آن جا 
کارخانه فوالد بزنند. انگار نمی توان همین کارخانه را 
کنار همان دریا تأسیس کرد. ببینید فهم ما از تمدن 
دچار مشکل شــده. قدرت موتور ما را مغرور کرده که 
می توانیــم آب را از همه جا بیرون بکشــیم، تصفیه 
کنیم و برای کاری مورد اســتفاده قــرار بدهیم. این 
تفکر اصال جایگاهی ندارد که همین اقدامات بعدا و به 
فاصله اندکی از زمانی که موتور روشن شد چه تبعات 
زیست محیطی برای کشور به دنبال دارد. در زاهدان 
می خواستند برای ایجاد جمعیت از چابهار آب بکشند، 

نمونه این قبیل طرح ها زیاد است. 
درصورتتداومایننــوعمدیریتچهآیندهای
رابرای10ســالیاحتی100سالبعدپیشبینی

میکنید؟
راســتش این اســت که خیلی نیازی نیســت به 
100 سال دیگر فکر کنیم. همین حاال هم با مشکالت 
شدید زیست محیطی دست به گریبان هستیم. االن 
میانگین ســرعت در خیابان های تهــران 7 کیلومتر 
است. واقعا نیازمند تغییر الگوی ذهنی هستیم. البته 
خیلی خوشبین هستم چون مردم خیلی بیشتر این 
مســائل را درک می کنند. فرض کنیــد در اصفهان 
مردم اجماع کنند که آینده اصفهان توســعه صنایع 
فوالد نیست. این شهر می تواند مرکز توریسم، مالی و 
فناوری ایران باشــد. بسیار بیشتر از اشتغالی که فوالد 
ایجاد کرده فعالیت هایی که زیست بوم شهر را تهدید 
نمی کنند، می توانند اشــتغال ایجاد کنند. اما درحال 
حاضر هر دولتی که بخواهد صنایع فوالد را از آن شهر 
منتقل کند با بحران اجتماعی مواجه می شود. البته این 
مسأله محدود به یک شهر نیست؛ مشهد، یزد و صدها 
شهر دیگر ایران امروز با این مشکل دست و پ نجه نرم 
می کنند. به عنوان مثال بحران مسائل آبی در یزد کار را 
به جایی رسانده  که مسئوالن به دنبال شیرین سازی 
آب دریای عمان و انتقال برای مصرف در کارخانه فوالد 

هستند. 
من امیدوارم که از کنار  گفت وگوهای اجتماعی این 
روزها شاهد آن هســتیم این فهم در کشور ایجاد شود 
که چنین اتفاقی باید در کشور رخ دهد. این اتفاق در دنیا 
تجربه شده است.  به عنوان مثال گالسکو زمانی مرکز 
کشتی سازی جهان بود، به طوری که هر ناو جنگی که در 
جنگ جهانی  دنیا وجود داشت در این شهر ساخته شده 
بود اما  امروز از آن مهد کشتی سازی  تنها یک جرثقیل 
روی یک رودخانه  آن هم به عنوان یادبود باقی مانده تا 
همگان بفهمند که این جا روزگاری مرکز کشتی سازی 
جهان بوده اســت. یعنی اگر ملتی به این فهم و نتیجه 
برسند می توان چنین تغییرات بنیادی در کشور شاهد 

بود.
چهشــدکهماازتمدنبشــریفاصلهگرفتیم،
درحالیکهدرسالهاینهچنداندورشهرهادر
کناررودخانههاایجادمیشدند،امروزکارخانهو
کالنشهرهایمادرمناطقخشکوکمآبایجاد

شدهاند؟

متاســفانه فهم ما از تمدن بشــری دچار مشــکل 
شده است. تکنولوژی ما را مســت غرور کرده و گمان 
می کنیم  که  می توانیم آب  از هر شهری به شهر دیگر 
منتقل کنیم، بی آن که به عواقب آن در برهم خوردن 
تعادل زیست محیطی فکر کنیم. چرا باید به دنبال این 
باشیم که آب چابهار را به زاهدان منتقل کنیم تا بر تعداد 
ساکنان این شهر افزوده شود. این تصمیم چه معنایی 
می تواند داشــته باشــد و چرا باید چنین هزینه ای به 

اقتصاد ایران تحمیل شود. 
پیشازشماوزیریرویکاربودکهافتخارشافتتاح
هرچهبیشترپروژههایعمرانیومسکنمهربود
وهمینمسألهموجبشدکهمردمونمایندگان
مجلسازسکانداروزارتراهوشهرسازیچنین
انتظاریراداشتهباشند.اماوزیریاصالحگرکه
شــعارشمبارزهعلیهچپگراییدرشهرسازی
اســتچگونهمیتواندباچنینانتظاراتیمقابله

کند؟
به طور قطع کار خیلی سختی است و تنها راهکار آن 
ایجاد اجماع است. اولین بحث مدیریت تغییر در جامعه 
ایجاد اجماع است. شما ابتدا باید یک اجماعی را میان 

وزرا، دانشگاهیان و سیاست ورزان  
به وجود آورید تــا بعد این اجماع 
در میان افکار عمومــی ورود پیدا 
کند. کاری که من می کنم همین 
است. درحال حاضر من به عنوان 
وزیر راه وشهرسازی با بسیاری از 
مجامع حرفه ای در ارتباط هستم 
و اثر ایــن ارتباط ها را در مســأله 
اســتیضاح می توان دید. حمایت 
مجامع مختلف از من درحالی بود 
که من برای آنها هیچ کار خاصی 
نکرده بــودم و تنهــا در رابطه با 
سیاست گذاری ها با آنها صحبت 
و مشــورت می کردم. عــالوه بر 
نشست هایی که با متخصصان دارم 
اکثر هفته ها در مجامع دانشگاهی 
حضور پیدا می کنم  و با دانشجویان 
در رابطه با مدیریت شهرســازی 

سخن می گویم.
چنین نشست هایی را با مدیران وزارتخانه ای هم دارم. 
در روزهای ابتدایی بسیاری از مدیران وزارتخانه منظور 
من را متوجه نمی شــدند؛ مدیرانی که عملکرد آنها با  
افتتاح پروژه معنی پیدا می کرد و براساس روبان هایی که 
پاره می کردند، سنجیده می شد، با  مفاهیم شهرسازی 
آشنایی چندانی نداشتند. روزهای نخست وزارتم وقتی  
با مدیران وزارتی راجع به تمدن ایرانشهری و توجه به 
آن صحبت می کردم بسیاری گمان می کردند که عباس 
آخوندی  به بیماری مالیخولیا مبتال شده، اما این فهم 
رفته رفته در میان مدیران هم ایجاد شد به گونه ای که 
خود آنها نیز به مباحث عالقه مند شــدند و نظراتی را 

پیرامون آن ارایه می دادند. 
اما هستند کســانی که معتقدند حرف های من در 
رابطه با مدیریت شهری بی ارزش است و تئوریک »هر 
چه که در ساحت عقله بی ارزش است و هرچه در ساحت 
بیل و کلنگ ارزشمند«. اما اگر ما یک بیس و پایه نظری 
داشته باشیم که گفت وگو هایمان را براساس آن شکل 
دهیم، می توان در مسیر دستیابی و تحقق آن پایمردی 
کرد. من تا حاال 5بار به مجلس رفتــه ام و هر 5 بار  هم 
موضوعش مسکن مهر بوده است ولی باز هم از مواضعم 
نسبت به مسکن مهر کوتاه نیامدم. من اگر این پایمردی 
را نداشتم نمی توانستم به این وضع جهت دهی کنم. بعد 
از پایمردی به یک سری گفت وگوی سازمان یافته نیاز 
داریم. البته در گفت وگوی ســازمان یافته خیلی مهم 
است که تک صدا نباشــیم و همه با هم یک صدا این 

مفاهیم بازآفرینی و تمدن شهری را دنبال کنیم. 
امامثلاینکهمسکنمهرقصدندارددستازسر

وزیرراهوشهرسازیبردارد؟
البته در این رابطه دو  نظریه وجود دارد. امروز کسی از 
اندیشه ورزان یا اساتید دانشگاهی را نمی یابید که جرأت 
کند از این میراث به جا مانــده از دولت قبل دفاع کند؛ 
چرا که این طرح هیچ مبنای اندیشــه ای نداشت؛ اما 
یک مسأله دیگر وجود دارد و آن این است که باالخره 
قرار اســت با این واقعیت خارجی چه کنیم  و چطور 
می توان این میــراث به جا مانده را ســاماندهی کرد. 
برای بازآفرینی شهری مســکن مهر باید آنها را محله 
محور کرد و سازمان اجتماعی و فضاهای اجتماعی را 
در آنها افزایش داد. البته متاسفانه منابع مالی مان بسیار 
محدود است اما در حد امکانات دنبال عناصر انسانی این 
 داستان هستیم که این مفاهیم را در این شهرها ایجاد

کنیم.
میتوانادعاکردکهعبــاسآخوندی،وزیرراهو
شهرسازیعلیهاقداماتچپگرایانهقیامکرده

است؟

اعتقاد من این است که شــهرهای ایران جوالنگاه 
یک سری سوداگر شــده  است؛  به اضافه توسعه مادی 
کالبد شــهری. این دو تا با هم متحد شــده اند؛ یعنی 
مدیریت تاجر مآبانه شــهر با سوداگری شهری و اتحاد 
سفته بازها  مدیریت شهری را در حالت بدی قرار داده 
است. من دنبال این هستم که یک انضباط شهری را در 
کشور ایجاد کنیم و بر همین اساس قرار شده که تمامی 
مصوبات کمیسیون ماده 5 در اختیار مردم قرار گیرد. 
شفاف سازی قوانین و تصمیم گیری ها خود به تنهایی 
می تواند مانع بخش عمده ای از بازار سوداگری شود و 
گزارش هایی که در این خصوص وجود دارند تا حدودی 
این مسأله را اثبات می کنند. بر اساس  آمار منتشرشده 
از ســوی مرکز آمار در دی ماه  برای چهلمین بار نرخ 
سفته بازی در حوزه مسکن پایین تر از نرخ تورم عمومی 
در کشور بوده است. این اتفاق معلول همین بحث آگاهی 
عمومی و کنترل اجتماعی است. من خیلی خوش بین 
به حل مسائل هستم ولي باید بگویم که  مشکالت را هر 
آنچه که هست باید بیان  کنم و قصد ندارم که مشکالت 
را کوچک نشان دهم. اما معتقدم که  اگر در مشکالت به 
مردم دروغ نگوییم و عین مسأله را بیان کنیم، در مرحله 

آخر به نتیجه خواهیم رسید. 
اینروزهاشــاهدتشــکیل
هســتیم متعددی انجمنهای
کهبــهبحــثوتبادلنظردر
شهرسازی زیباییهای با رابطه
میپردازند.شمابهاینگروههاو
انجمنهاچــهکمکیمیتوانید

بکنید؟
خیلی؛ بزرگتریــن کمکی که 
ما می توانیــم به ایــن بخش ها 
کنیم، بحث ارایه اطالعات دقیق 
و درست اســت. تالش در طول 
مدت فعالیتم ایــن بوده که تمام 
این اطالعات مربوط به بازآفرینی 
و مدیریت شهری و شهرسازی را 
از صندوقچه ادارات درآورده و در 
معرض دید عموم قرار دهم. تأکید 
و سماجت وزارت راه و شهرسازی 
باعش که  قرار شد اطالعات کمیسیون ماده 5 باید در 
اختیار همگان قرار گیرد. این مسأله خیلی مهم  و البته 
تاثیرگذار است. شاید اگر این اطالعات 30 سال پیش 
به مردم داده شده بود این همه ساختمان بدقواره در 
تهران ســاخته نمی شــد. یا اگر هم قرار بود ساخته 
شود، هزینه اش خیلی زیاد می شــد. در حال حاضر 
حریم خصوصی در آپارتمان های تهران معنی ندارد  
و حریم خصوصی در شهر ما کامال از بین رفته است. 
شاید اگر این اطالعات بود مردم می توانستند در مقابل 
این نحوه شهرسازی  ایستادگی کنند. من بشدت بر 
اصل دسترسی آزاد به اطالعات تأکید دارم؛ نباید به این 

راحتی سرمایه کشوری را به هدر داد. 
ماشــاهددههاطرحعمرانیاشتباهدرسطح
شهرهاهستیم؛طرحهاییمثلمسکنمهراما
چرابرایهدررفتاینهزینههاوسرمایههادر
مملکتکسیدادگاهینمیشودوهیچیکاز
مدیرانماخودرامجاببهپاسخگویینمیدانند
وآیادرسایرکشورهاهمبههمینراحتیمیشود
سرمایهکشورهارابههدردادوآزمونخطاکرد؟

این مســأله در غیاب رکن چهارم در کشور ما رخ 
می دهد. قرار است که مطبوعات رکن چهارم باشند. 
تنها راه  مقابله بــا این هدر رفت ســرمایه ها نظارت 
عمومی اســت؛ چرا که همه نظارت های بروکراتیک 
به راحتی کارایی خود را از دســت می دهد. ما مجبور 
هستیم که بر نحوه نظارت مجددا خود نظارت کنیم، 
این چه مدل نظارتی است که بر عملکرد ناظر، ناظری 
دیگر کنترل می کند. تنها چیزی که می تواند جلوی 
اجرای طرح های نسنجیده اقتصادی را بگیرد و مدیران 

را پاسخگو بارآورد،  افکار عمومی است.
بهنظرشماسدگتوندرامیشوداصالحکرد؟

اگر افکار عمومی به مرحله ای برسد که بتواند اجماع 
کند کارهای عجیبی را می توان انجــام داد. به اتوبان  
صدر که دو طبقه است توجه کنید، اتوبانی که نه تنها 
مشــکلی را حل نکرد بلکه بر مشکالت ترافیکی این 
منطقه اضافه هم کرد. هر چند که برای ساخت این پل 
میلیارد ها تومان پول صرف شد اما اگر در مقطعی به این 
نتیجه می رسیم که این پل باید جمع شود و احداث 
آن کار بیهوده ای اســت، باید این کار را انجام بدهیم. 
ولی این اغنا، اغنای لحظه ای نیست و به چندین  سال 
گفت وگو نیاز دارند، اگر با این تفکر به مسأله نگاه کنیم، 
درخواهیم یافت که بسیاری از اتوبان و سدهای کشور 
قابل برداشته شدن هستند. برداشته شدن سازه های 
بیهوده و غیرضرور آرزوی امروز اســت. به طوری که 
اگر روزی سازه  پل صدر را در تهران بردارند من خود 
بر روی آن سازه جشن خواهم گرفت. ولی خوب این 
هدف زمانی محقق می شود که آگاهی عمومی ایجاد 

شود.
آقایدکترشمابارهاساختارزندگیشهریدر
تهرانوسواحلرانقدکردیداماساختارزندگی
شهریمادرمرزهایخشکچهمشکالتیدارد؟
چهشــدهکهمادراینشهرهاباپدیدهدردناکی

همچونکولهبرهامواجهشدهایم.
من یک مفهومی را تحت عنوان کریدورهای توسعه 
مطرح کردم. تصور من  بر این است که کوهپایه زاگرس 
که بیش از 30 درصد جمعیت کشور  را در خود جای 
داده است. از نظر ظرفیت خاک و آب و هوا دارای یکی 
از بهترین موقعیت های کشور  بوده  و از نظر جغرافیایی 
هم در وضع خوبی قرار دارد. من فکر می کنم کاری که 
در ایــران و در مناطقی همچون این کوهپایه زاگرس  
می توان انجام داد، تعریف یک کریدور توســعه است. 
البته اضافه کنم که  کریدور توســعه بیشتر از مفهوم 
ایجاد راه آهن  و جاده اســت. در کریدور توسعه ضمن 
در نظر گرفتن مفاهیم اجتماعی به مواردی همچون 
گردشگری و نحوه ارتباط با مرزهای داخلی و خارجی 
هم توجه شود. آنچه من برای این مناطق تعریف کردم، 
اسمش کریدور شــماره 10  یا همان کریدور زاگرس 
اســت  و در بودجه 95 و 96 تحت عنوان کریدور 10 
مورد توجه قرار گرفته است؛ اما اگر قرار باشد بیش از 
ظرفیت راه و شهرســازی به این مناطق توجه کنیم،   
باید در قالب کریدور توسعه در دستور کار دولت قرار 

گیرد.

همزمانبارشدکالبدشهر
نتوانستیمظرفیتهای
اجتماعیشهریراتوسعه

دهیم

قیمتمسکندردولتقبل5
برابرشد

آرامکردنبازارسوداگرانه
مسکنیکیازکارهایبزرگ
اقتصادیدولتیازدهمبود

50میلیارددالرازپولملترا
درخانههایخالیتلفکردند

تهرانبهتنهایی30درصد
جمعیتشهریرادرخود

جایدادهاست

درحالیازترجیعبند
ایرانی-اسالمیاستفاده

میکنیمکههنوزبهیکفهم
مشترکازایندومفهوم

نرسیدهایم

جناحهاییکهداعیه
راستگراییدارندرفتارشان
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