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پادگانی 70 هکتاری در منطقه 22 تهران 
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران هفته گذشته در صحن علنی شورا 
تذکری داد. او در میانه  صحبتش از وجود زمینی 70 هکتاری در منطقه 22 شهر 
تهران و واگذاری اش به نهادی نظامی خبر داد. »با توجه به سیاست های کلی و 
قوانین و مقررات موجود ازجمله ماده ۱7۳ برنامه سوم، ماده 2۸ برنامه چهارم و 
202 برنامه پنجم و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر خروج 2۵ پادگان از شهرها، 
انجام  نتیجه  در  عمومی،  عرصه  به   0۶ پادگان  تبدیل  به ویژه  و  جدید  رویه های 
فعالیت نظامی در این مجموعه توجیهی ندارد.« به گفته عضو شورای شهر تهران،  
زمینی 70 هکتاری که در چند سال گذشته به عنوان تفریحگاه عمومی شناخته 
می شد، حاال به دالیل نامشخص به نهادی نظامی واگذار شده و قرار است در آن 
پادگان احداث شود. میرلوحی به »شهروند« می گوید : »این زمین وقفی بود و به 
شهرداری تهران تعلق داشت. در دوره  گذار و انتقال مدیریت شهری از شورای 
اینکه  بدون  شد،  واگذار  نظامی  نهادی  به  زمین  این  پنجم،  شورای  به  چهارم 

شهرداری تهران در قبال آن چیزی دریافت کند.« 
به گفته او، طبق اسناد به دست آمده، این محل که به اردوگاه میرزا حسینی 
معروف بوده، توسط دفتر شهردار دوره قبلی به این نهاد واگذار شده است: 
»شهرداری در این اردوگاه ۱4۱ میلیارد تومان هزینه و آن را به مکانی تفریحی برای 
عموم مردم تبدیل کرده است. اساسا انتقال این مکان به نهاد نظامی اشتباه و 
روند نقل و انتقال آن خالف قانون بوده است، زیرا فردی در دفتر شهردار سابق 
این مکان را تحویل نهاد نظامی داده که اساسا در حیطه اختیاراتش نبوده است.« 

چرا اردوگاه مانند پادگان 06 نشد؟
زهرا نژاد بهرام، یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران به »شهروند« 
می گوید برای خروج پادگان از سطح شهر یا باید زمینی به صورت معوض به نهاد 
نظامی داده یا بهای زمین پرداخت شود. قیمت گذاری هم با میانگین گرفتن بهای 
۳۵ درصد از پالک های ثبتی اطرافش محاسبه خواهد شد: »درباره پادگان 0۶، ارتش 
همراهی کرد؛ ۳۵ هکتار از پادگان به شهر واگذار شد و ۱۵ هکتار دیگرش متعلق به 
ارتش بود که می شد در آن بارگذاری صورت گیرد. البته بنا به ضوابط میراثی که در 
آن مکان وجود داشت تنها در 2.7 هکتار از زمین پادگان 0۶ می شد ساخت وساز 
صورت داد که البته از این میزان هم تنها در ۶00 هزار متر مربع امکان بارگذاری وجود 

داشت. در دوره مدیریت شهری قبلی، نهاد نظامی درخواست داده بود و این 
زمین هم به آنها داده شد و آنها در این مکان مستقر شدند. مذاکراتی هم درباره 
بازپس گیری زمین صورت گرفته است.« او تأکید می کند ایجاد هر نوع پادگان تازه 

در سطح شهر با قانون مغایرت دارد و باید بر مبنای همین قانون عمل کرد. 

مذاکره برای تغییر کاربری محدوده نظامی صورت گرفته است؟ 
»اراده برای بازگرداندن زمین وجود دارد.« نژاد بهرام در البه الی صحبت هایش 
تأکید می کند مذاکراتی برای بازپس گیری صورت گرفته، اما همچنان سرنوشت 
این پادگان مشخص نیست. »ستاد کل نیروهای مسلح« باید به این مسأله ورود 
کند. ما درخواست مان برگرداندن زمین به شهرداری و عرصه عمومی شهر است. 

»صحبت شده است که شاید بخواهند زمین را از شهرداری بخرند، اما اصال 
ح نیست، زیرا اساسا تشکیل هسته نظامی تازه در سطح شهر  بحث خرید مطر
معنا  پادگان  خروج  قانون  عمال  که  باشد  پادگان  ایجاد  به  قرار  اگر  ندارد.  معنا 
از منطقه 22  نداشت. همان پادگان های قبلی می ماند.« میرلوحی روز گذشته 
شهرداری تهران بازدید کرده بود. او به »شهروند« می گوید شهرداری منطقه و 
چاره   شهرداری  و  هستند  ملک  این  بازپس گیری  خواهان  هم  امالک  سازمان 
خ نداده است. »ما  دیگری ندارد. بحث امروز ما این است که چرا این اتفاق زودتر ر
تالش می کنیم کانون نظامی در سطح شهر به هر شکل و شمایلی که می خواهد 
پادگان  به  مکان  این  شدن  تبدیل  می گوید  میرلوحی  نشود.«  ایجاد  باشد، 
مشکالت دیگری نیز ایجاد می کند: »این اردوگاه در کنار دریاچه چیتگر و بوستان 
چیتگر است، یعنی اماکنی برای تفریح و گردشگری مردم. اگر در کنار این اماکن و 
فضاهای سبز پادگان احداث شود، مشخصا فضاهای عمومی مردم دچار سختی 

دسترسی می شود.«

چرا با وجود پادگان ها مخالفیم؟
دلیل  همین  به  و  می کند  ایجاد  ناسازگاری  شهر  سطح  در  پادگان ها  وجود 
نباید پذیرای آنها در سطح شهر بود؛ این را محمدمهدی عابدی، طراح شهری و 
مدرس دانشگاه به »شهروند« می گوید. »در شهرسازی مفهومی وجود دارد به 
نام ماتریس سازگاری یا ماتریس مطلوبیت. این به آن معناست که مثال مکانیکی 
و  با یکدیگر جور درنمی آید  کاراکتر مکان ها  زیرا  باشد،  تاالر عروسی  کنار  نباید 

ح حال پادگانی که قرار است در منطقه 22 سبز شود  شر

زمین  عمومی پادگان می شود؟ 
  یکی از اعضای شورای شهر تهران: روند واگذاری این منطقه به نهاد نظامی غیر قانونی بود 

  یک طراح شهری: وجود پادگان ها در سطح شهر ناسازگاری ایجاد می کند

با یکدیگر  کاربری ها  او معتقد است هر چه  را دچار شلختگی می کند.«  منطقه 
سازگار نباشند، به هم ریختگی و بالتکلیفی کاربری ها در سطح شهر زیاد می شود. 
همان گونه که این روزها در خیابان دماوند تهران، این ناسازگاری ها اوج گرفته 
است. »پادگان ها در سطح شهر چنین بالتکلیفی ایجاد می کنند، به طور مثال در 
0۶، ما با فضایی نظامی در منطقه ای اعیان نشین در تهران روبه رو بودیم؛ مکانی 
که قرار بود در آن سربازان آماده خدمت شوند؛ در این اماکن سروصدا، رفت وآمد 
و گاهی حتی انبار مهمات وجود دارد. تمام اینها ناسازگاری در سطح شهر ایجاد 

می کند.   
شاید بهتر باشد از جنبه ای دیگر هم به ماجرای انتقال پادگان ها توجه کرد. 
اینکه با گسترش شهرها، پادگان ها و محل استقرار نیروهای نظامی به داخل حریم 
شهر آمدند و باعث شدند زمین ها بکر بمانند و اسیر بورس بازی نهادهای شهری 
نشوند، نکته دیگری است که عابدی به آن اشاره می کند. او معتقد است حضور 
پادگان ها در شهر تهران و ایجاد قانون تازه این موهبت را برای شهرنشینان ایجاد 

کرده است که حداقل زمین های مشجر چندهکتاری در سطح شهر باقی بمانند. 

پادگان ها باید بوستان شود 
اعضای شورای شهر تهران می گویند قانون خروج پادگان ها را از سطح شهر 
به  قرار است در هفته دفاع مقدس  که  از 0۶  تهران جدی دنبال می کنند. بعد 
بوستان تبدیل شود، نوبت به  پادگان قلعه مرغی است؛ جایی که پیشتر به 
فرودگاه قلعه مرغی شهرت داشت. میرلوحی معتقد است روند تبدیل پادگان 
به بوستان باید به سایر نهادها نیز تسری پیدا کند. »امیدوارم بعد از بوستان 
ارتش، بوستان سپاه، بوستان بنیاد مستضعفان، بوستان اوقاف، بوستان ستاد 
اجرایی، بوستان بنیاد شهید و بوستان ناجا ایجاد شود؛ چرا که در واقعیت اموال و 

امالک مصادره ای در دست این دستگاه ها بوده است« 
عابدی معتقد است با توجه به قانون، احداث پادگان، دیگر در حریم شهری 
امکان پذیر نیست. منطقه 22 هم جزو حریم شهری است: »مقام معظم رهبری 
، قانونی ایجاد شده  دستور به خروج پادگان ها از شهر دادند و بر مبنای آن دستور

است. تخطی از این قانون با توجه به این دستور ممکن نیست.«
تا زمانی که شهرداری تهران شفافیتی درباره امالک و دارایی هایش نداشته 
باشد، باید منتظر این گونه اتفاقات باشیم. عابدی ادامه می دهد: »توجه داشته 
واگذاری  نحوه  در  مثال  به طور  افتاده؛  هم  پیشتر  اتفاقات  این گونه   که  باشید 
و  امالک  از  شهرداری  که  مادامی  بود.  افتاده  اتفاق  این  مشابه  هم  بیلبوردها 

دارایی های خود خبر نداشته باشد، این اتفاقات تکرار می شود.«
مشخص نیست فرآیند بازپس گیری این اردوگاه چه زمانی کلید می خورد، اما 
اعضای شورای شهر تهران امیدوارند تا پایان دوران فعالیت شان در شورای پنجم، 

شاهد این بازپس گیری باشند. 

ج از حریم شهرها می گوید؛    ]سوگل دانائی[ پادگان ها باید از سطح شهر تهران جمع آوری شوند؛ این را قانون خروج و انتقال پادگان های نظامی و آموزشی به خار
ج شوند و زمین شان به فضاهای عمومی شهر بازگردد، یا به جای آنها بوستان و گلستان  قانونی که  سال ۱۳۸۸ تصویب شد. نهادهای نظامی باید از حریم شهر خار
بنشیند. برای خروج پادگان ها شهرداری می بایست با نهاد نظامی به توافقی برسد. پادگان 0۶ یکی از مکان های نظامی بود که بر سر بوستان شدنش سروصدای زیادی 
ایجاد شد و شهرداری توانست درباره ماهیت آن با ارتش به توافق برسد؛ توافقی که شیپور آن از دوره شهرداری قبل نواخته شده بود، اما صدایش یک ماه پیش درآمد. 
بوستان شدن پادگان 0۶ و بارگذاری فضای تجاری در آن البته با اعتراض اعضای شورای شهر تهران هم روبه رو شد، اما به زعم مسئوالن شهرداری بیشتر از این نمی شد به 
ج شوند. پادگان های شهری یکی یکی در اذهان عمومی لیست  توافق برد- برد دست پیدا کرد. بعد از 0۶ نوبت پادگان های دیگر بود که رفته رفته از سطح شهر تهران خار
می شد که یکی از اعضای شورای شهر تهران از ایجاد پادگان جدیدی مانند 0۶ و استقرار نهاد نظامی در منطقه 22 تهران در نزدیکی دریاچه و پارک چیتگر خبر داده است؛ 

منطقه ای که در آن مراکز نظامی کم نیست. 

جهانــی،  شــهر  واژه  شــنیدن  از  بعــد  کــه  اســت  کســی  کمتــر 
تصویــر شــهر لنــدن یــا نیویــورک را بــه خاطــر نیــاورد؛ شــهرهایی 
بلنــد،  ج هــای  بر آنهــا حکمفرماســت؛  در  اقتصــاد جهانــی  کــه 
موسســات اقتصــادی پرتعــداد. امــا در مقابــل، مفهــوم دیگــری 
دربــاره شــهرهای مطلــوب وجــود دارد؛ شــهرهایی چــون پکــن، 

شــانگهای و توکیــو از ایــن جمله انــد. 
دو  ایــن  از  بهره گیــری  بــا  دنیــا  مختلــف  کشــورهای  اکنــون 
الگــو  ایــن  مشــابه  را  خــود  شــهرهای  تــا  تالشــند  در  مفهــوم 
بســازند، امــا شــهر مطلــوب بــا شــهر جهانــی چــه تفاوتــی دارد؟ 
 ، حســین بنــی فاطمــه، اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه تبریــز
اســت:  نوشــته  این بــاره  در  شــهری  مطالعــات  فصلنامــه  در 
بــه  تبدیــل  زمینه هــا  از  بســیاری  در  جهانــی  شــهر  »مفهــوم 
از  عبــارت  جهانــی  شــهر  اســت.  شــده  پرطرفــدار  مفهومــی 
شــهری اســت کــه تصــور می شــود نقطــه تالقــی در نظــام اقتصــاد 
جهانــی اســت. ایــن مفهــوم از مطالعــات شــهری و جغرافیایــی 
کــه جهانــی  تأکیــد دارد  ایــده  ایــن  بــر  مشــتق شــده اســت و 
شــدن می توانــد در مناطــق اســتراتژیک جغرافیایــی بــا توجــه 
تجــاری  نظــام  آنهــا در سلســله مراتــب  اهمیــت عملکــرد  بــه 
و مالــی جهانــی تأثیــر داشــته باشــد.« بنــی فاطمــه تأکیــد دارد 
تأثیــری مســتقیم  و  نافــذ  ارتباطــی  کــه مفهــوم شــهر جهانــی 
بــر عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی دارد. سیســتم حمل ونقــل 
پیشــرفته، نهادهــای مالــی بین المللــی و موسســات حقوقــی و 
مراکــز بــورس و زیرســاخت های پیشــرفته ارتباطــی، کــه عمومــا 
می شــوند،  ایجــاد  فراملــی  پیشــرفته  شــرکت های  توســط 

هســتند.  جهانــی  شــهر  ویژگی هــای  ازجملــه 
در مقالــه دیگــری بــا عنــوان مقایســه شــهر مطلــوب و شــهر 
جهانــی کــه علــی بوداقــی و حســین بنــی فاطمــه آن را در مجلــه 
شــهر  دربــاره  نوشــته اند،  شــهری  جامعه شــناختی  مطالعــات 
شــهری  مطلــوب  »شــهر  کــه  اســت  شــده  نوشــته  مطلــوب 
اســت کــه در آن بــر نقــش رشــد شــبکه های حمل ونقــل تمرکــز 
شــده اســت. دربــاره ویژگی هــای شــهر مطلــوب می تــوان گفــت 
کــه ســبک روشــنی از حکمرانــی شــهری در آن وجــود دارد.« از 
، در شــهر مطلــوب نه تنهــا ســرمایه های اقتصــادی،  طــرف دیگــر
محیطــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  انســانی،  ســرمایه های  بلکــه 
ــوب  ــهرهای مطل ــم ش ــای مه ــی از ویژگی ه ــت. یک ــوی اس ــز ق نی
الگــوی مدیریتــی حکمرانــی شــهر اســت. در شــهرهای مطلــوب 
برخــالف شــهرهای جهانــی بــر کنشــگران محلــی تأکیــد می شــود 
و تأکیــدی بــر مشــارکت خصوصــی وجــود نــدارد. نــگاه توســعه 
ــی  ــت های محل ــت و سیاس ــه باالس ــن ب ــواره از پایی ــهری هم ش

حــرف اول را می زنــد. 
اندیشــمندان و جامعه شناســان شــهری همــواره بــر ایــن دو 
دربــاره  مطلــوب  شــهرهای  برخــالف  دارنــد؛  تأکیــد  مفهــوم 
ــادی وجــود دارد، امــا به طــور  ــی اختــالف نظــر زی شــهرهای جهان
بــودن موسســات اقتصــادی خصوصــی و امکانــات  کلــی دارا 
پیشــرفته اقتصــادی از جملــه مــواردی اســت کــه در شــهرهای 

جهانی به وجود آنها تأکید شده است. 

 فاصله ای میان 
شهرهای مطلوب و شهرهای جهانی 

تصویری از پادگان 06 که قرار است به 
 بوستان تبدیل شود
 مهدی حسنی / شهروند

پادگان ها در سطح شهر 
چنین بالتکلیفی ایجاد 

می کنند، به طور مثال در 
06، ما با فضایی نظامی در 

منطقه ای اعیان نشین در 
تهران روبه رو بودیم؛ مکانی 

که قرار بود در آن سربازان 
آماده خدمت شوند؛ در این 

اماکن سروصدا، رفت وآمد 
و گاهی حتی انبار مهمات 

وجود دارد. تمام اینها 
ناسازگاری در سطح شهر 

غ از این  ایجاد می کند. فار
مسأله، مورد دیگری را به یاد 

بیاورید؛ انفجار خجیر را به 
یاد دارید؟ حاال تصور کنید 

اگر در یکی از پادگان های 
تهران انفجاری مشابه 

صورت گیرد و آن پادگان هم 
از قضا در مرکز شهر باشد، 

خ می دهد؟ چه فاجعه ای ر


